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Проблеми теорії права 
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СПІВВІДНОШЕННЯ ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ 
З ІНШИМИ ЮРИДИЧНИМИ ПОНЯТТЯМИ 

У статті аналізуються поняття правової системи та її взаємовідносини з іншими юри
дичними феноменами правової дійсності, такими як правова надбудова, механізм правового 
регулювання, правова дійсність та правове життя. Визначаються їх загальні ознаки, обсяг 
правових категорій, що входять до їх складу і структур, та взаємний вплив юридичних фено
менів один на одного та на суспільні відносини в цілому. 

Ключові слова: правова система, правова надбудова, механізм правового регулювання, 
правове життя, правова дійсність, правове середовище. 

Для поглибленого аналізу 
правової системи необхідно 
з'ясувати взаємозв'язок цього 
поняття з іншими юридичними 
феноменами правової дійсності. 
Незважаючи на те, що питання 
про дані співвідношення вже 
розроблялися вітчизняними пра¬ 
вознавцями, Л. А. Луць справед¬ 
ливо підкреслює, що й сьогодні 
має місце його ототожнення з 
близькими за змістом, але нерів¬ 
нозначними правовими яви¬ 
щами (системою права, меха¬ 
нізмом правового регулювання, 
правовою дійсністю, правовим 
життям) [12, с. 23, 24]. 

Слід особливо зазначити, 
що в усіх подібних випадках 
йдеться про взаємозалежні 
поняття, одне з яких, більш 
вузьке, охоплюється іншим, але 
при цьому аж ніяк не втрачає 
свого автономного значення [20, 

с. 132-134]. Категорія «правова 
система» дає можливість не 
тільки охопити собою весь комп¬ 
лекс правових явищ, а й уявити 
в системному зв'язку організа¬ 
цію і взаємодію всього право¬ 
вого як особливого феномена 
нашого громадського життя [9, 
с. 12]. 

До дослідників окремих 
аспектів вказаної проблеми 
слід віднести таких вчених, 
як С. С. Алексєєв, М. І. Бай-
тін, Л. А. Луць, М. І. Матузов, 
А. В. Малько, А. Х. Саїдов, 
Ю. А. Тихомиров, Л. Б. Тіунова, 
М. М. Файнберг та ін. 

М. І . Байтін зазначає, що 
«поняття правової системи 
насамперед співвідноситься з 
такими категоріями, як правова 
надбудова, механізм правового 
регулювання, механізм право¬ 
вого впливу, правова основа дер-
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жавного і громадського життя» 
[5, с. 38]. Із даного висловлю
вання виходить, що проблема 
співвідношення названих юри
дичних категорій достатньо 
актуальна, практично значуща 
й тому потребує подальшої роз¬ 
робки. 

Поява терміна «правова 
система» поряд з такими, як 
«правова надбудова», «меха¬ 
нізм правового регулювання», 
«система права», «право», не 
випадково має й об'єктивні 
передумови як теоретичного, 
так і практичного порядку. 

Традиційно у вітчизняній 
літературі з теорії права роз¬ 
глядалося питання про співвід¬ 
ношення понять «правова сис¬ 
тема» і «правова надбудова». 
Сьогодні теж є сенс звернутися 
до аналізу цього співвідно¬ 
шення, маючи на увазі віднос¬ 
ність останнього терміна, хоча б 
тому, що воно відбивало першу в 
науковій літературі спробу ціліс¬ 
ного розгляду правової сфери 
життя суспільства. Раніше в 
юридичній літературі вислов¬ 
лювалася думка про тотож¬ 
ність понять «право» й «юри¬ 
дична надбудова». Зокрема, 
Я. Ф. Миколенко, широко тракту¬ 
ючи термін «право», відзначав, 
що «право виражається в трьох 
різних, але взаємозалежних між 
собою формах: у нормах права, 
у правовідносинах й у правосві¬ 
домості» і що «всі ці три форми 

вираження і здійснення права і 
становлять юридичну, або пра¬ 
вову надбудову» [17, с. 51]. На 
думку С. С. Алексєєва, поняття 
«правова система» та «пра¬ 
вова надбудова» за обсягом 
майже збігаються. У той же час 
в останню із зазначених катего¬ 
рій, яка охоплює всю сукупність 
правових явищ даного суспіль¬ 
ства по відношенню до базису, 
включається також не панівна 
правова ідеологія, всі форми та 
прояви правосвідомості, що про¬ 
тистоїть діючій правовій системі, 
частина надбудови. Цілісний, 
системний характер явищ пра¬ 
вової дійсності, що утворює пра¬ 
вову надбудову, свідчить саме 
про їх єдність і взаємозв'язок, 
що відображені в понятті «пра¬ 
вова система» [3, с. 69]. 

Правова надбудова розгля¬ 
дається як досить складне сус¬ 
пільне явище, що відрізняється 
гармонійною єдністю різних 
елементів - правових поглядів, 
правових установ і правовідно¬ 
син. Вона характеризується вза¬ 
ємодією всіх її елементів, їхнім 
тісним зв'язком, що не допускає 
взаємовиключення або погли¬ 
нання одного елемента іншим. 
У той же час елементи юридич¬ 
ної надбудови мають відносну 
самостійність й утворюють 
власні, якісно-своєрідні підсис¬ 
теми з багаторівневими струк¬ 
турами. Це дозволяє виявити 
й визначити в рамках системи 
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основний елемент, який відіграє 
роль центральної ланки, що від¬ 
повідно впливає на функціону¬ 
вання всіх інших елементів над¬ 
будови. Безумовно, центральне 
місце в юридичній надбудові, 
як зазначав М. І . Матузов, посі¬ 
дає право, що формується під 
впливом економічних, культур¬ 
них, політичних, ідеологічних та 
інших умов життя суспільства 
[16, с. 25]. 

Якщо категорія «правова 
надбудова» згідно з методоло¬ 
гічними установками того часу 
вказувала на місце розташу¬ 
вання всіх правових явищ у 
суспільній системі щодо еконо¬ 
міки, то «правова система» була 
покликана відбити внутрішні, 
структурні, функціональні сис¬ 
темні зв'язки правових явищ. 
Особливість правової надбу¬ 
дови вбачалася у більш тісному 
й безпосередньому зв'язку з 
економікою, в тому, що правова 
частина дійсності відображає 
економічні процеси й істотно 
на них впливає у формі право¬ 
вих поглядів, правових установ і 
правових відносин. 

Поняття правової надбу¬ 
дови й правової системи роз¬ 
глядаються як такі, що мають 
загальні риси й одночасно від¬ 
різняються один від одного за 
низкою параметрів, зокрема за: 
а) змістом, б) порядком утво¬ 
рення, в) елементним складом, 
г) цільовим навантаженням, 

д) функціональним призначен¬ 
ням [16, с. 26]. Подібність поля¬ 
гає в тому, що «обидва поняття 
відбивають результат пізнання 
й охоплюють усі правові явища 
суспільства» [22, с. 53]. І «пра¬ 
вова система», і «правова над¬ 
будова» - категорії, що станов¬ 
лять собою складні структурні 
утворення, елементи яких пере¬ 
бувають у тісному зв'язку й під¬ 
порядковані деяким загальним 
закономірностям. 

Однак у цьому випадку важ¬ 
ливіше зосередити увагу на від¬ 
мінностях [22, с. 53], які поляга¬ 
ють у наступному: 

1) правова надбудова й пра¬ 
вова система - категорії, що не 
збігаються за змістом: перша 
найчастіше розуміється як 
сукупність пов'язаних між собою 
трьох компонентів - правових 
поглядів, правових установ і 
правових відносин: надбудова 
відбиває найзагальніший рівень 
правової системи, тому тут увага 
концентрується на більш уза¬ 
гальнених проявах правової дій¬ 
сності - правових ідеях (право¬ 
свідомість), правової дійсності 
(правовідносини), правових 
інститутах (норми права); друга 
становить собою «суто» юри¬ 
дичне поняття, досить широке, 
складне, що дозволяє оперувати 
ним при науковому аналізі всієї 
правової дійсності [1, с. 393]; 

2) у розглянутих категорій 
різний порядок утворення. Пра-
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вова система переважно ство¬ 
рюється державою і є її інстру¬ 
ментом, засобом вираження 
державної волі, регулювання 
суспільних відносин. Хоча, безу¬ 
мовно, не всі компоненти цієї 
системи створюються безпосе¬ 
редньо владою. Правова куль¬ 
тура, правосвідомість, правова 
ідеологія є продуктом усього 
суспільства або окремих його 
соціальних груп, прошарків, кла¬ 
сів. Але елементи, на які дер¬ 
жава спирається при проведенні 
в життя своєї політики (право, 
суд, юридична практика), ство¬ 
рюються безпосередньо ним. 
У кожному суспільстві й дер¬ 
жаві функціонує своя правова 
система, використовувана для 
захисту його інтересів; 

3) правова надбудова і пра¬ 
вова система, як уже відзнача¬ 
лося, за елементним складом 
різні; 

4) категорії «правова над¬ 
будова» і «правова система» 
несуть різне цільове наванта¬ 
ження: перша розкриває місце 
розташування правових явищ 
насамперед щодо економіки, 
друга служить головним чином 
для вираження внутрішніх 
зв'язків правових явищ, їхньої 
організації, структури; 

5) розходження між зазначе¬ 
ними категоріями проглядається 
в їх функціональному призна¬ 
ченні. Правова система відбиває 
розвиток правової реальності, 

розкриває функціональний 
аспект права, дозволяє глибоко 
і всебічно досліджувати особис¬ 
тість як основного носія багатьох 
юридичних якостей, адресата 
й виконавця правових припи¬ 
сів. Завдання і призначення 
правової надбудови - показати 
залежність юридичних явищ від 
матеріальних умов життя сус¬ 
пільства, їх взаємозв'язок. 

Завдання та призначення 
правової надбудови - проде¬ 
монструвати залежність юри¬ 
дичних явищ від матеріальних 
умов життя суспільства, відпо¬ 
вісти на гносеологічне питання : 
що первинне і що вторинне. 

Але, звичайно, правова 
система і правова надбудова -
явища правової дійсності, тісно 
взаємозалежні. Саме правова 
система, характеризуючи ціліс¬ 
ність і необхідний зв'язок еле¬ 
ментів правової надбудови, 
дозволяє розглядати останню як 
органічну систему. 

Категорія правової системи 
органічно та багатостороннє 
пов'язана також з поняттям меха
нізму правового регулювання. 

При характеристиці пра¬ 
вової системи розглядаються 
всі її елементи, виявляється їх 
єдність та відмінності, само¬ 
стійність та залежність один 
від одного, встановлюються 
структура та порядок зв'язків 
між ними. Механізм же право¬ 
вого регулювання передбачає 
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визначення природи взаємодії 
елементів правової системи, 
пошук відповіді на питання, яким 
чином вони пов'язані між собою 
та які специфічні функції викону¬ 
ють у системі. Усі три категорії -
«правова надбудова», «правова 
система» та «механізм право¬ 
вого регулювання» - надають 
можливість оцінювати правові 
явища в їх діалектиці. 

Правова система містить 
юридичні компоненти (право, 
законодавство, правовідносини 
та ін.) у вигляді узгодженого, 
збалансованого, цілісного утво¬ 
рення. Механізм же правового 
регулювання розкриває перед 
нами динаміку цього поняття. 
Тобто він характеризує ефектив¬ 
ність, дієвість, результативність 
права й охоплює ті елементи, 
за посередництвом яких здій¬ 
снюється специфічно-юридич¬ 
ний нормативний вплив права 
на суспільні відносини, іншими 
словами - сам процес право¬ 
вого регулювання. Як зазначив 
С. С. Алексєєв, поняття «меха¬ 
нізм правового регулювання» -
настільки ж широке, як і поняття 
«правова надбудова». Воно 
також включає до себе всі існу¬ 
ючі в даному суспільстві правові 
явища, але характеризує їх у 
процесі функціонування, тобто 
не в статичному, а в динаміч¬ 
ному вигляді [3, с. 69]. 

Схожість механізмів пра¬ 
вового регулювання, правової 

надбудови та правової системи 
полягає в їх структурній харак¬ 
теристиці. Як і для правової 
надбудови, первинною основою 
правового регулювання є еко¬ 
номічні потреби. Особливості 
виробничих відносин базису 
визначають не тільки необхід¬ 
ність правового регулювання, 
але й його характер, значення 
у житті суспільства, конкретний 
зміст. 

Механізм правового регулю¬ 
вання - єдина система юридич¬ 
них засобів, що забезпечують 
ефективний правовий вплив на 
суспільні відносини. На думку 
С. С. Алексєєва, процес право¬ 
вого регулювання містить у собі 
три основні стадії: регламенту¬ 
вання суспільних відносин, дію 
юридичних норм, реалізацію 
суб'єктивних юридичних прав та 
обов'язків. Цим трьом стадіям 
відповідають три основні еле¬ 
менти механізму правового регу¬ 
лювання: а) юридичні норми, 
б) правовідносини, в) акти реа¬ 
лізації суб'єктивних юридичних 
прав та обов'язків [2, с. 227]. 

Нормативна основа роз¬ 
глядуваного механізму право¬ 
вого регулювання має значення 
вихідного елемента, оскільки 
саме від неї розгортається 
ланцюг усіх інших юридичних 
явищ, задіяних у цьому про¬ 
цесі. На даному етапі уповно¬ 
важені суб'єкти формулюють 
(санкціонують) і викладають 
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у різних правових джерелах 
(нормативно-правових актах, 
нормативно-правових догово¬ 
рах тощо) юридичні норми 
загального характеру, правила 
поведінки людей, у яких визна¬ 
чаються дозволені й необхідні 
правові форми взаємодії учас¬ 
ників суспільних відносин, а 
також конкретні обставини (юри¬ 
дичні факти), що зумовлюють 
зміни в їх правовому становищі. 

На цій же стадії механізму 
правового регулювання додат¬ 
ково до правових норм інколи 
підключаються й такі юридичні 
засоби, як акти тлумачення 
правових норм (інтерпрета-
ційні акти), необхідність в яких 
обумовлюється, з одному боку, 
загальним характером правових 
приписів, що інколи ускладнює їх 
однакове розуміння, а з іншого -
недоліками, яких припускалися 
на етапі юридичної регламента¬ 
ції суспільних відносин. 

Перехід до наступної стадії 
механізму правового регулю¬ 
вання пов'язаний з виникнен¬ 
ням між суб'єктами права за 
наявністю передбачених право¬ 
вими нормами юридичних фак¬ 
тів індивідуалізованих правових 
зв'язків, правовідносин, сторони 
яких наділяються суб'єктивними 
юридичними правами та 
обов'язками. Установлення пра¬ 
вових відносин дозволяє їх учас¬ 
никам розпочати безпосереднє 
здійснення програм поведінки, 

що становлять зміст реалізації 
правових норм. 

Ще однією стадією меха¬ 
нізму правового регулювання є 
застосування норм права, що 
завершується реалізацією норм 
права. На даному етапі суб'єкти 
правового спілкування здійсню¬ 
ють свої юридичні права й вико¬ 
нують покладені на них юри¬ 
дичні обов'язки. Якщо при цьому 
характер поведінки вказаних 
осіб узгоджується з вимогами 
юридичних приписів, позначка 
правового регулювання досяг¬ 
нута, отже, механізм правового 
регулювання спрацював. 

Особливу роль у правовому 
регулюванні суспільних відно¬ 
син відіграє правосвідомість, 
яка опосередковує всі стадії 
механізму правового регулю¬ 
вання, так чи інакше пов'язані 
зі свідомо-вольовою поведінкою 
соціальних суб'єктів. До інших 
чинників, що суттєво впливають 
на функціонування механізму 
правового регулювання, нале¬ 
жать правова культура насе¬ 
лення й законність. Ці правові 
явища створюють своєрідний 
фон для правового регулювання 
і в такий спосіб, залежно від 
їхнього стану, підсилюють або 
ж, навпаки, знижують його пози¬ 
тивний ефект [7, с. 416]. 

Що стосується законності та 
правопорядку, то вони є показ¬ 
никами ефективності діяльності 
органів держави, що забез-
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печують функціонування юри¬ 
дичного механізму, правового 
регулювання, але не належать 
до сукупності засобів, що здій¬ 
снюють безпосередній правовий 
вплив на суспільні відносини. 

Центральною й головною 
ланкою механізму правового 
регулювання вважається право 
й виникаючі на його підставі пра¬ 
вовідносини. Останні виконують 
функцію втілення юридичних 
норм у життя, тобто становлять 
основні правові засоби, за допо¬ 
могою яких відбувається реалі¬ 
зація варіантів поведінки, закла¬ 
дених у цих нормах. 

Таким чином, механізм пра¬ 
вового регулювання та правова 
система різняться за елемент¬ 
ним складом, функціональним 
призначенням й обсягом змісту. 
Механізм правового регулю¬ 
вання - категорія, що включає 
в себе значно меншу кількість 
елементів, ніж правова система, 
оскільки далеко не всі юридичні 
явища беруть безпосередню 
участь у правовому регулюванні. 
Ці поняття співвідносяться як 
частина та ціле. 

У понятті правової системи 
виражаються в першу чергу 
цілісність та взаємозв'язок від¬ 
повідних елементів, а у понятті 
механізму правового регулю¬ 
вання акцентується увага на 
функціональній стороні, процесі 
правового регулювання суспіль¬ 
них відносин. 

Як зазначає С. С. Алексєєв, 
найширше правове поняття, що 
охоплює всі без винятку правові 
явища, - це «правова дійсність» 
[4, с. 48]. Це все - у світі право
вих явищ. Проте в цьому гра
нично широкому понятті вирізня¬ 
ються активні елементи, які так 
чи інакше стосуються позитив¬ 
ного права й тісно пов'язані між 
собою. Це і є правова система. 
Отже, на думку вченого, пра¬ 
вова система відрізняється від 
правової дійсності тим, що вона 
поєднує в собі найбільш активні 
елементи правової дійсності -
правосвідомість, право та юри¬ 
дичну практику, які так чи інакше 
стосуються позитивного права 
[2, с. 168]. Аналізуючи ці еле¬ 
менти та категорії, С. С. Алек-
сєєв дійшов висновку, що саме 
поняття «правова система» 
дозволяє охопити всі зазначені 
явища та зберегти в чіткому, 
«не розмитому» вигляді катего¬ 
рію, яка відображає головне у 
правовій дійсності, саме інсти-
туційне, соціальне, нормативне 
утворення - об'єктивне право. 
Як зазначив науковець, саме 
поняття «правова система» 
дозволяє охопити на основі 
юридичних норм у єдності та 
взаємозв'язку всі конститутивні 
елементи правової дійсності та 
окреслити загальну конструкцію 
діючого права в тій чи іншій кра¬ 
їні. Саме задля цього було вио¬ 
кремлено поняття «національна 
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правова система» - право 
даного суспільства (країни) як 
історично конкретного соціаль¬ 
ного організму. 

Цю ж думку підтримує й 
А. В. Поляков, стверджуючи, 
що під правовою дійсністю в 
широкому значенні цього слова 
необхідно розуміти не тільки дій¬ 
сність самого права, але й усіх 
явищ, так чи інакше пов'язаних 
із правом (включаючи правову 
патологію, наприклад, право¬ 
порушення). Правова дійсність 
- це інтерсуб'єктивна соціальна 
дійсність, яка взята в особли¬ 
вому ракурсі. Це ракурс життє¬ 
вого світу права, світу «озвича-
єного», в якому екзистенційно 
укорінено кожен правовий 
суб'єкт і де створюються пра¬ 
вові розуміння та правові інтер¬ 
претації. На думку дослідника, 
правова система являє собою 
явище, інтелектуально виділене 
із правової дійсності, та вклю¬ 
чає в себе не всі правові фено¬ 
мени, а лише ті, що безпосеред¬ 
ньо взаємодіють із соціальним 
суб'єктом (суспільством), забез¬ 
печуючи можливість соціаль¬ 
ної об'єктивації, інтерналізації 
(включаючи легітимацію) право¬ 
вих текстів конкретного суспіль¬ 
ства [19, с. 613-614]. 

З думкою даного науковця 
не погоджуються О. В. Малько 
і В. А. Затонский, стверджуючи, 
що категорія «правова система» 
не виступає самим широким 

правовим поняттям і не має 
можливості охопити собою все, 
що є юридичного в суспільстві, 
всю юридичну сферу, серед¬ 
овище. Автори вважають, що 
найбільш широким правовим 
поняттям є «правове життя», 
яке характеризує собою не 
тільки сукупну впорядковану та 
невпорядковану правову дій¬ 
сність, але й процес історич¬ 
ного розвитку права в цілому, 
основні етапи його еволюції [14, 
с. 8]. Цим категорія «правове 
життя» відрізняється від кате¬ 
горії «правова дійсність». Про¬ 
понуючи впровадити в категорі¬ 
альний апарат юридичної науки 
нове, більш об'ємне за змістом 
поняття - «правове життя», 
дослідники відмічають, що ці дві 
категорії, тобто «правове життя» 
та «правова система» цілком 
можуть «мирно співіснувати», 
збагачуючи та доповнюючи один 
одного [Там само, с. 9-10]. 

На думку, О. В. Малько, пра¬ 
вове життя - це форма соціаль¬ 
ного життя, яка відображається 
переважно у правових актах та 
правовідносинах і характеризує 
специфіку та рівень правового 
розвитку даного суспільства, 
відношення суб'єктів до права 
та ступінь задоволення їх інтер¬ 
есів. Категорія «правове життя» 
набуває все більшої наукової 
та практичної значущості. Саме 
вона покликана відображати 
суперечливу юридичну дій-
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сність, що складно розвива¬ 
ється, та нерозривний зв'язок 
різних правових явищ з усіма 
іншими сферами життєдіяль¬ 
ності суспільства - економічною, 
політичною, моральною, релі¬ 
гійною та ін. Як однопорядкове 
поняттям суспільного, еконо¬ 
мічного, культурного, духовного 
релігійного життя поняття пра¬ 
вового життя використовується 
для узагальненої оцінки пра¬ 
вової обстановки в конкретно-
історичних умовах дійсності та 
правової поведінки соціальних 
груп, верств та окремої особи. 
Правове життя дозволяє оціню¬ 
вати умови, в яких воно існує, та 
детермінуючі її умови: тип пра¬ 
вової системи, стан законодав¬ 
ства, рівень правової культури 
та правової активності, право¬ 
вий менталітет суспільства та 
його окремих спільнот, режим 
законності та правопорядку, в 
цілому правову атмосферу сус¬ 
пільства, правові очікування та 
реальну поведінку людей у пра¬ 
вовій сфері, характер дії права, 
відношення влади до права та 
ін. Правове життя відображає 
особливості та рівень правової 
дійсності, відношення суб'єктів 
до права, правових установ та 
міру задоволення засобами 
права своїх інтересів [6, с. 396]. 

Без поглибленного дослід
ження категорії «правове життя» 
неможливо повною мірою зро¬ 
зуміти саме право, його витоки, 

причини становлення, логіку 
розвитку. Саме різнорідні юри¬ 
дичні реалії, які об'єктивно існу¬ 
ють, потребують відповідних 
юридичних приписів, правил, 
норм. 

Можливо виокремити 
наступні ознаки правового 
життя: 

1. Воно виступає складовою 
частиною та особливим різнови¬ 
дом суспільного життя, оскільки 
право - це соціальний інститут, 
адаптований до особливос¬ 
тей життя конкретного народу. 
«Правове життя, - підкреслю¬ 
вав І. М. Михайловський, - є 
тільки частиною більш широкого 
поняття - соціальне життя» [18, 
с. 38]. 

2. Правове життя пов'я¬ 
зується з юридичними прави¬ 
лами поведінки (приписами) 
та з відповідними юридичними 
наслідками. «І як основною 
ознакою поняття правове життя 
є наявність юридичних норм, так 
і основною, характерною озна¬ 
кою поняття «соціальне життя» 
є наявність соціальних норм 
взагалі, тобто різного роду пра¬ 
вил, які регулюють розклад спіль¬ 
ного життя людей, їх взаємні сто¬ 
сунки...» [Там само, с. 39-40]. 

3. Правове життя - це одна 
з умов існування державно-
організованого суспільства, 
оскільки покликане певним 
чином оформлювати особисте, 
державне та суспільне життя. 
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4. Правове життя - частина 
духовної практики народу, най¬ 
більш яскраво демонструє осо¬ 
бливості тієї чи іншої нації, її 
специфіку, менталітет. Як вірно 
зауважив І . О. Ільїн, «правове 
життя підлягає загальному та 
основному закону духовного 
розвитку та є, подібно до релігії, 
філософії, науки, мистецтва та 
духовної творчості, різновидом 
єдиного життєво-духовного тво¬ 
рення», «правове та політичне 
життя повинно залишатися 
вірним своїм глибоким... коре¬ 
ням; а ці корні мають духовну 
природу» [8, с. 37]. 

5. Правове життя тісно 
взаємопов'язане з економічним 
та політичним життям. Перше 
більшою мірою виступає по 
відношенню до останнього 
у вигляді своєрідної форми. 
Разом із тим воно може, як 
відомо, здійснювати зворотний 
вплив на економіку та політику 
стимулюючого та стримуючого 
характеру. Враховуючи, що еко¬ 
номічні та політичні фактори в 
цьому сенсі співвідносяться з 
юридичними відповідно як зміст 
та форма, вивчати правове життя 
у чистому вигляді, як це пропону¬ 
вав Г. Кельзен, було б недостат¬ 
нім. «Якщо соціологія права воліє 
розкрити закономірності право¬ 
вого життя, - відмічав Е. Єрліх, -
то їй необхідно займатися також 
і суспільними та економічними 
явищами, тому що розвиток 

права може бути правильно зро¬ 
зумілим тільки у зв'язку з суспіль¬ 
ним та економічним розвитком» 
[Цит. за: 10, с. 82]. 

Правове життя містить 
комплекс усіх правових явищ 
- як позитивних, так і негатив¬ 
них складових. До перших слід 
віднести саме право (що відо¬ 
бражає права людини, ідеї 
справедливості, гуманізму, сво¬ 
боди тощо); правову систему 
в цілому; механізм правового 
регулювання; законні правові 
акти (правомірні дії, їх резуль¬ 
тати, юридичні документи); юри¬ 
дичні дії (як різновид правомір¬ 
ної дії - юридичного факту) та 
події як юридичний факт; пра¬ 
вові режими та первинні юри¬ 
дичні засоби, що їх складають 
(пільги, заохочення, дозволи, 
заборони, покарання, обов'язки 
та ін.); правовідносини та юри¬ 
дичну практику; правосвідомість 
та правову культуру; законність 
та правопорядок; юридичну 
науку та освіту (та їх структури) 
і т. ін. До других в основному 
відносяться негативні, проти¬ 
правні явища (злочини та інші 
правопорушення; їх суб'єкти та 
кримінальні структури; коруп¬ 
ція, зловживання, деформації 
правосвідомості, що відобра¬ 
жаються у правовому нігілізмі, 
ідеалізмі, популізмі; помилки 
у праві та інші перешкоджаючі 
позитивній юридичній діяльності 
фактори) [15, с. 19]. 
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Розглядаючи питання про 
співвідношення понять «пра¬ 
вове життя» і «правова сис¬ 
тема», А. В. Малько цілком 
справедливо зауважує, що 
таким чином правова система 
виступає лише складовою нор¬ 
мативно-впорядковуючою час¬ 
тиною правового життя, оскільки 
останнє явище (та поняття) 
ширше аніж перше. Елемен¬ 
тами правової системи, вважає 
він, виступають, перш за все, ті, 
що необхідні для процесу пра¬ 
вового регулювання, цілеспря¬ 
мованого впливу на свідомість 
та поведінку суб'єктів [15, с. 25]. 
На його думку, правова система 
створює умови для нормального 
плину правового життя, забез¬ 
печення його стабільності, ней¬ 
тралізації й витіснення з нього 
негативних юридичних явищ 
(правопорушень, зловживань 
тощо). Інакше кажучи, стосовно 
правового життя вона відіграє 
організуючу роль, надає йому 
певної єдності, відповідних пра¬ 
вомірних засад. 

Як правильно підкреслює 
Т. В. Кухарук, «... будучи сторо¬ 
ною правового життя, правова 
система виступає як внутрішньо 
організована, динамічна ціліс¬ 
ність, що складається з проце¬ 
сів та дій, які ведуть до освіти та 
вдосконалення правових явищ та 
взаємозв'язків між ними» [11, с. 10]. 

У зв'язку з цим катего¬ 
рія «правове життя» дозволяє 

достатньо масштабно оціню¬ 
вати правову дійсність як пози¬ 
тивного, так і негативного плану. 
Подібна категорія сьогодні 
доволі затребувана, тому що 
надає правовим реаліям , що її 
відображають, певну цілісність. 
Адже у будь-якому житті, в тому 
числі й правовому, існують різ-
носпрямовані явища та процеси, 
як позитивні, так і негативні. 

Отже, поняття «юридична 
надбудова» демонструє місце 
та роль правових засад у соці¬ 
альній системі відносно лише 
економічного базису, поняття ж 
«правове життя», включаючи 
юридичну надбудову, акумулює 
в собі й усі інші аспекти буття 
права - релігійний, національ¬ 
ний та ін. 

Якщо поняття «правове 
середовище» означає лише 
специфічну правову атмосферу, 
сукупність відповідних умов, в 
рамках яких здійснюється юри¬ 
дична діяльність, то категорія 
«правове життя» - юридичну 
частину соціальної життєдіяль¬ 
ності, всі форми й види прояву 
та реалізації права, все те, що 
відбувається в суспільстві і сто¬ 
сується юридичної сфери. 

Якщо механізм правового 
регулювання - категорія, що 
покликана відображати пере¬ 
важно функціональний, пове-
дінковий бік права, процес його 
дії, то поняття «правове життя» 
- це ще й інституційні засади 
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права. Механізм правового регу¬ 
лювання - це сукупність узятих 
в єдності найбільш важливих 
(але далеко не всіх) юридичних 
засобів, які здійснюють регуля¬ 
тивний вплив на суспільні від¬ 
носини. Поняття ж «правове 
життя» включає в себе всі юри¬ 
дичні засоби, всю правову дій¬ 
сність, так би мовити, весь існу¬ 
ючий побут. 

Як вірно підкреслили 
Ю. О. Тихомиров та І . В. Коте-
левська, «. часто на прак¬ 
тиці та в теорії застосовується 
низка понять, які відображають 
різні сторони правового життя 
суспільства. До їх числа відно¬ 
сяться поняття «право», «пра¬ 
вова система», «законність», 
«правові акти», «норми права» 
та ін. [21, с. 7]. 

У змісті правового життя 
провідним елементом можна 
назвати правові акти, оскільки 
саме в них відображаються, 
перш за все, юридичне буття, 
саме в них живе право [15, 
с. 27]. У повсякденній дійсності 
громадяни зустрічаються не 
з правом взагалі, а з право¬ 
вими актами, яких існує велика 
кількість. Останні виступають 
основною частиною правового 
життя в силу того, що вони 
являють собою найважливіші 
засоби задоволення інтересів 
суб'єктів, найбільш розповсю¬ 
джені та відчутні форми його 
прояву. 

Виходячи з цього, суть пра¬ 
вового життя можливо розкрити, 
дослідивши природу юридич¬ 
них документів, за допомогою 
яких певні особи досягають тих 
чи інших цілей, задовольняють 
конкретні інтереси [23, с. 10]. 

Наприклад, досліджу¬ 
ючи тексти таких актів, як 
Руська правда (в різних редак¬ 
ціях), Судебники, інші важливі 
пам'ятники давньоруського 
права, ми дізнаємося і про зна¬ 
чні історичні події того періоду, 
оскільки правове життя - це 
певне дзеркало життя суспіль¬ 
ства в цілому. У правових актах-
документах містяться цінні та 
концентровані (узагальнені) 
відомості про культуру конкрет¬ 
ного народу, його побут, відо¬ 
бражається своєрідність сус¬ 
пільного політичного укладу [13, 
с. 124]. 

Отже, правове життя та 
правова система є юридичними 
поняттями, які відображають 
найбільш високий рівень уза¬ 
гальнення правової матерії. 
Вони охоплюють усі правові 
явища суспільства. Однак кате¬ 
горія «правове життя» все ж 
характеризує та визначає най¬ 
більш загальний рівень право¬ 
вої системи суспільства, роз¬ 
глядає найбільш узагальнені 
форми виразу правової дій¬ 
сності. Крім того, правова сис¬ 
тема конкретного суспільства 
характеризується певними еле-
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ментно-структурним принципом 
побудови, наділена чіткою фор¬ 
малізованою структурою, має 
свої завдання, цілі, суворо визна¬ 
чені базові принципи, юридичні 
ідеали та філософсько-правові 
будови, закріплює особливості 
правосвідомості та правової 
культури. Існування будь-якої 
соціальної системи передбачає 
наявність її основних завдань 
та досягнення нею певної цілі. 
Правова системи здійснює на 
суспільні відносини нормативно-
організаційний вплив, таким 

чином вона забезпечує регулю¬ 
вання відносин у державі. Таке 
регулювання є властивістю сис¬ 
теми, оскільки може виявлятися 
тільки у вигляді взаємодії її еле¬ 
ментів. 

Таким чином, ні встанов¬ 
лення міцного правопорядку, ні 
досягнення ефективного пра¬ 
вового регулювання категорія 
«правове життя» забезпечити 
не може. У зв'язку з цим розгля¬ 
дувані категорії необхідно роз¬ 
межовувати, допускаючи їх існу¬ 
вання та взаємозбагачення. 
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Хаустова М. Г. 

В статье анализируется понятие правовой системы и ее взаимоотношения с другими 
юридическими феноменами правовой действительности, такими как правовая надстрой¬ 
ка, механизм правового регулирования, правовая действительность и правовая жизнь. 
Определены их общие признаки, объем охваченных правовых категорий, структура и взаим
ное влияние юридических феноменов друг на друга и на общественные отношения в целом. 
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AND OTHER LEGAL NOTIONS 
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ГЕРМЕНЕВТИЧНА МОДЕЛЬ АРИСТОТЕЛЯ: 
ЮРИДИЧНЕ МИСЛЕНННЯ Й ТЕОРІЯ ПРО СУДЖЕННЯ 

Статтю присвячено системному аналізу однієї з актуальних методологій праворозумін-
ня - герменевтики. Здійснено гносеологічне дослідження знань про герменевтичну пробле
матику універсального філософа доби античності - Аристотеля, зокрема, приділено увагу 
його думкам щодо побудови окремої теорії про судження, передумовам і процесу формуван¬ 
ня філософського та юридичного мислення як складової частини першого. 

Ключові слова: герменевтична методологія, розуміння, пізнання, мислення, пояснення, 
судження, мисленнєва діяльність, юридичне мислення, античність, Аристотель. 

Епоха транзиції, в умовах 
якої розгортається існування 
не лише українського, а й євро¬ 
пейського соціуму, «визначає» 
трансформації в соціальній, еко¬ 
номічній, юридичній і культурній 
сферах життєдіяльності людей. 
Закономірно, що при зміні сус¬ 
пільно-політичного ладу, гло¬ 
бальному трансформуванні 
економічних засад господарю¬ 
вання, прийнятті кардинально 
нових Конституції, законів, під-
законних нормативно-правових 
актів екзистенційно оновлю¬ 
ється весь арсенал теоретич¬ 
них знань, що регулює відпо¬ 
відні взаємини в суспільстві. 
У межах цієї праці ми ведемо 
мову про «методологічне пере¬ 
озброєння» теоретичного шару 
знань юридичної науки, а саме: 

1) появу нових методологічних 
підходів до розуміння права; 
2) зміщення пріоритетів від дер¬ 
жави на сторону особи; 3) змен¬ 
шення ролі державного примусу 
при регулюванні правовідносин; 
4) акцентування значущості 
людини, її життя, честі, гідності; 
5) надання істотної ролі прими-
рювальним та погоджувальним 
важелям права при виникненні 
конфліктної ситуації правового 
спілкування індивідів. 

Вивчаючи одну з актуаль¬ 
них методологій праворозуміння 
- герменевтичну, хотілося б 
зупинитись на історичних заса¬ 
дах виникнення перших ідей з 
цієї проблеми. Неодноразово 
звертаючись раніше до гене¬ 
зису історико-хронологічного 
розвитку знань про загальну 
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теорію розуміння - герменев¬ 
тику, в даному дослідженні буде 
проаналізовано герменевтичні 
знання за допомогою систем¬ 
ного вивчення творчого доробку 
велетня античної філософської 
думки - Аристотеля. Вважаємо, 
що повністю виправданим є вио¬ 
кремлення поглядів Аристотеля 
з плеяди ідей античних мисли¬ 
телів, оскільки він у системати¬ 
зованому вигляді представив 
усі надбання софістів, Сократа, 
Платона; піддав їх конструк¬ 
тивній критиці й зробив спробу 
побудувати власну теорію про 
судження (аналог сучасної кон¬ 
цепції мисленнєвої діяльності, 
що розробляється автором) 
та концепцію тлумачення. Не 
можна оминути факт можли¬ 
вості евристичної діяльності у 
запропонованій проблематиці 
завдяки науковим пошукам 
С. С. Алексєєва, М. І. Козюбри, 
С. І. Максимова, І. П. Малино¬ 
вої, О. В. Петришина, А. В. Поля¬ 
кова, П. М. Рабіновича, І. Л. Чест-
нова та ін. [1; 5-10; 12]. На знак 
підтвердження подальшої акту¬ 
алізації взятого курсу дослід¬ 
ження хочеться навести слова 
широко відомого в наукових 
колах П. М. Рабіновича про те, 
що сучасні інтерпретаційні про¬ 
блеми правового регулювання 
не можуть бути вирішені за 
допомогою накопичених раніше 
знань у межах теорії правотлу-
мачення, а потребують викорис-

тання досягнень загальної теорії 
розуміння (інтерпретації) - так 
званої герменевтики з її складо¬ 
вими частинами й підрозділами 
(семіотикою, логічною семанти¬ 
кою, лінгвістичною соціопсихо-
логією і т. п.) [10, с. 62]. 

Аристотель (384-322 р. р. 
до н. е.), видатний мислитель 
античного світу, навчався у 
школі Платона, був виховате¬ 
лем А. Македонського. Енци¬ 
клопедичний розум цієї людини 
дозволив систематизувати й 
узагальнити знання майже всіх 
наук природничого циклу, зали¬ 
шивши по собі не тільки вагомі 
наукові праці, але дійшовши до 
нащадків у своїй відомій цитаті: 
«. Платон - мій друг, але біль¬ 
ший друг - істина. Істину шукати 
легко і важко, бо зрозуміло, що 
ніхто не може її цілком осягти, 
не може її повністю замітити, 
але кожен додає потрохи до 
нашого пізнання природи, та 
із сукупності цих фактів скла¬ 
дається велична картина...» 
[2, с. 39, 40] (тут і далі - пере¬ 
клад наш. - І. Г.), викарбуваній 
на будівлі Національної акаде¬ 
мії наук у Вашингтоні (США). У 
«Метафізиці» (творах, що слі¬ 
дують за фізикою, згідно з тлу-
мачувальною традицією голови 
аристотелівської школи Андро-
ніка Родоського) Аристотель, 
розвиваючи вчення про ідеї Пла¬ 
тона, розробив власну теорію 
пізнання - вчення про судження. 
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Звернення до судження було не 
випадковим, оскільки в ті часи 
почала зароджуватися давньо¬ 
грецька судова система, фор¬ 
мувалося юридичне мислення, 
головною стадією судового про¬ 
цесу були дебати з розміркову¬ 
ваннями, судженнями кожної 
із сторін, закладалися перші 
паростки адвокатури: «платні 
вчителі мудрості», софісти, 
на оплатній основі надавали 
послуги з відстоювання пози¬ 
цій протидіючих на суді сто¬ 
рін. Закономірно, що питання 
з матерії теорії про судження 
було поставлене безпосередньо 
судовою практикою того часу, 
адже за гроші софісти, добре 
володіючи практикою побудови 
суджень, могли довести все що 
завгодно на користь зацікавле¬ 
ної сторони, чиї інтереси вони 
б представляли. Тому Аристо¬ 
тель доклав власних зусиль, 
щоб унормувати галузь судо¬ 
чинства. Розпочав він у своїй 
праці «Метафізика» з азів побу¬ 
дови теорії про судження - піз¬ 
навальної діяльності людини. 
«...Усі люди від природи праг
нуть до пізнання <...> тварини, 
на відміну від людей користу¬ 
ються образами уяви та пам'яті, 
а досвід використовують мало; 
людський рід звертається до 
мистецтва д о с в і д у . » [2, с. 19]. 
Отже, можна відзначити, що, 
по-перше, митець виділив одну 
з ознак мисленнєвої діяльності 

у ході пізнання - мистецтво 
досвіду. «... Оскільки досвід 
створив мистецтво, а недосвід¬ 
ченість - випадок .» [2, с. 14]. 
Досвід при мисленнєвій діяль¬ 
ності окреслює об'єкт пізнання, 
формує іншими словами знання 
про незнання (об'єкт пізнання), 
яке в конструкції мисленнєвого 
процесу первинне розуміння 
(знання про незнання) - піз
нання - розуміння (знання про 
знання) - тлумачення (пояс
нення) - правозастосування чи 
адаптація з подальшим засто¬ 
суванням норм права [Див.: 
4] займає початкову стадію. 
Надалі Аристотель замислю¬ 
ється з приводу того, завдяки 
чому можна стверджувати, що 
має місце саме процес пізнання, 
а не якась інша начебто гносе¬ 
ологічна діяльність: «. знання і 
розуміння мають власною пере¬ 
думовою причину .» [2, с. 21], 
оскільки повне знання вміщує 
в собі знання про причину (яка, 
наприклад, обумовлює те чи 
інше явище). «. Бо навчать 
тільки ті люди, які вказують при¬ 
чини для кожної р е ч і . » [Там 
само]. Отже, як передумова зна¬ 
ння про знання є знання при¬ 
чини. Мудрець вперто працює 
над власним вченням про при¬ 
чини [Див.: с. 79-92] та зупиня¬ 
ється на класифікації видів при¬ 
чин: «. нам вочевидь належить 
досягти знання про первісні 
причини - ми тоді приписуємо 
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собі знання кожної речі, коли, 
на нашу думку, ми розуміємо 
першу причину...» [Там само]. 
Про причини автор «Мета¬ 
фізики» говорить у чотирьох 
значеннях: 1) сутності та суті 
буття (іншими словами, чому 
існує об'єкт, явище); 2) мате¬ 
рія і субстрат, що знаходиться 
в її основі (з чого складається 
об'єкт, явище); 3) те, звідки роз
починається рух; 4) причина, яка 
протилежна тільки-но названій, 
а саме «те, заради чого» існує 
об'єкт, явище, благо. Тому, як 
благо є мета виникнення і руху 
[2, с. 23]. Просуваючись у влас¬ 
них пошуках, філософ працює 
над проблемою складності піз¬ 
нання, а втім і розуміння, при¬ 
чина останнього прихована у 
людській природі й не залежить 
від суб'єктивних характерис¬ 
тик того, хто пізнає: «. причина 
зумовлена не природою об'єкта 
пізнання, а слабкістю людської 
думки: як очі кажанів не мають 
сили перед денним світлом, так і 
наш розум - перед тими речами, 
котрі за своєю природою найяс-
ніші поміж усіх. І справедливо 
бути вдячними не тільки тим, чиї 
думки ми розділяємо, але й по 
відношенню до тих, хто висло¬ 
вився більш поверхнево: адже 
вони привнесли щось, підготу¬ 
вавши нашу здатність до піз¬ 
н а н н я . » [Там само, с. 39]. Таким 
чином, можемо зробити проміж¬ 
ний висновок про необхідність 

мистецтва досвіду і знання про 
причини для безперешкодного 
руху конструкції мисленнєвої 
діяльності, наведеної раніше. 
На стадіях передрозуміння та 
розуміння екзистенційно важ¬ 
ливим уявляється з'ясування 
обставин, що стає можливим, 
якщо винайдено відповідь на 
схематичне запитання: «в чому 
суть» (людини, вогню, норми 
права, певного претендента). 
«. Найбільш повне знання про 
річ ми приписуємо собі в тому 
разі, коли будемо знати, в чому 
суть, - більшою мірою, аніж 
якщо ми узнаємо кількість або 
якість останньої...» [2, с. 114]. У 
своїх попередніх роботах ми вже 
намагалися побудувати акту¬ 
альну конструкцію мисленнєвої 
діяльності в ході пізнання задля 
ілюстрації того, яку стадію в ній 
займає тлумачувальна діяль¬ 
ність, що нерозривно пов'язана 
із загальною теорією розуміння 
- герменевтикою [Див.: 4]. Тепер 
хотілося б довести право на 
життя вищевказаної мислен-
нєвої конструкції з історичного 
аспекту, а саме, використавши 
з цією метою положення книги 
сьомої «Метафізики» Аристо¬ 
теля: «. розпочинаючи пізна¬ 
вальну діяльність під час розу¬ 
міння явища, необхідно в першу 
чергу перейти до сфери того, що 
найбільш за все знайоме. Адже 
пізнання в усіх людей проходить 
у такий спосіб - крізь те, що 
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більш осягнуте у своїй суті, до 
того, що менш осягнуте. . все-
таки слід взяти за точку відправ¬ 
лення те, що зрозуміло, хоча й 
погано, про річ по суті, а потім 
у такий спосіб намагатися піз¬ 
нати те, що може бути зрозумі¬ 
лим взагалі, рухаючись, як було 
зазначено, послідовно крізь ці 
стадії...» [2, с. 115-116] (курсив 
наш - І. Г.). Сутність викладе¬ 
ного дає підстави стверджувати 
про формування Аристотелем 
власної теорії судження, яку він 
називав наукою. Довід остан¬ 
ньої про те, що здатність до 
судження в процесі розуміння є 
характеристикою душі людини, 
при чому її розмірковуючої час¬ 
тини, складно не підтримати й 
зараз, вказавши тільки-но, що 
досягнення медичної науки й 
науки логіки ставлять дещо під 
сумнів таку здібність людської 
душі, переводячи всі ці процеси 
у лоно фізіологічних властивос¬ 
тей мозку людини. 

Практичні моменти діяль¬ 
ності з тлумачення розкрито 
нами у статті, повністю при¬ 
свяченій аналітичному аналізу 
трактату Аристотеля «Щодо 
тлумачення» [Див.: 3]. «Мета¬ 
фізика» додає до цих практич¬ 
них порад (не застосовувати 
при тлумаченні багатозначних 
слів; не використовувати слів 
у непрямому значенні; табу на 
маловживані слова при тлума¬ 
ченні) наріжну ідею, яка повинна 

«червоною ниткою» проходити 
крізь мисленнєву діяльність 
тлумача про розуміння завдяки 
пізнанню, а потім вже й при тлу¬ 
маченні й адаптації (наприклад, 
до права Євросоюзу). Отже, «... 
при осягненні суті визначаємого 
(те, що пізнається - уточнення 
наше. - І. Г.) може бути щось в 
проміжку між ними . тому про¬ 
міжні визначення повинні фор¬ 
муватися з протилежних. Тому 
що всі проміжні визначення 
належать до того ж самого роду, 
як і ті, у проміжку між якими вони 
надаються . Дійсно , проміж¬ 
ними [станами] називаються ті, 
в які річ, що змінюється, пови¬ 
нна попередньо перейти (серед 
звуків - це перехід від найви¬ 
щих до крайніх низьких у музич¬ 
ному ряді крізь проміжні між 
ними звуки, а серед кольорів 
- рухаючись від білого кольору 
до чорного, обов'язково крізь 
проміжні пурпуровий і с і р и й . » 
[2, с. 175]. Неперевершене зна¬ 
чення «Метафізики» відносно 
проблематики герменевтики 
права полягає у вдалих спробах 
надати авторське визначення 
семантики багатьох категорій, 
які в теперішній час належать 
до термінології юриспруденції 
й застосовуються в багатьох 
галузях українського законо¬ 
давства. Аристотель «полегшив 
життя» сучасним вченим-тео-
ретикам права, надавши визна¬ 
чення таким наріжним термінам 
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юриспруденції, як: а) володіння; 
б) користування; в) розпоря¬ 
дження річчю, що складають нині 
три непохитні правоміччя права 
власності; г) ціла річ та її частки; 
д) подільна річ та неподільна. 
Усі ці й багато інших категорій з 
упевненістю використовуються, 
зокрема, у цивільному та інших 
галузях вітчизняного законодав¬ 
ства. 

Отже, підсумуючи всі над¬ 
бання античного мудреця, 
необхідно відзначити, що він, 
по-перше, виділив сферу мис¬ 
лення і суджень, сформувавши 
власну теорію, з метою не тільки 
загального метафізичного розу¬ 
міння, але й розуміння законів, 
оскільки філософ обстоював 
позицію щодо необхідності не 

числом, а якістю тлумачення 
та інтерпретації «заставляти 
закони працювати» [11, с. 132¬ 
133]. По-друге, сформулювавши 
власну теорію, Аристотель при¬ 
ступив до описування і норму¬ 
вання останньої, підійшовши 
в такий спосіб дуже близько 
до визначення права, завдяки 
добутку саме герменевтичного 
підходу до праворозуміння, як 
сказали б ми зараз. По-третє, 
нормуючи хід мисленнєвої діяль¬ 
ності під час судочинства в добу 
античності, саме Аристотель роз¬ 
повсюдив на цю галузь загаль¬ 
ний підхід, що прописував сліду¬ 
вання правилам загальної логіки. 
І , нарешті, ми сподіваємося 
на дискусію серед науковців із 
запропонованої проблематики. 
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ВИКОНАВЧА ВЛАДА 
ТА ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ: 
СПІВВІДНОШЕННЯ ПОНЯТЬ 

У статті проаналізовано основні підходи науковців до розмежування таких понять, як 
«виконавча влада» та «державне управління». Досліджено питання їх співвідношення у кра
їнах колишнього СРСР та Європи. 

Ключові слова: поділ державної влади, виконавча влада, державне управління. 

Для з'ясування сутності 
діяльності органів виконав¬ 
чої влади важливо визначити 
поняття державного управління 
та його значення в реалізації 
функцій виконавчої влади та 
її органів. Слід зазначити, що 
питання співвіднесення поняття 
«державне управління» та сут¬ 
ності діяльності органів вико¬ 
навчої влади стали предметом 
уваги науковців ще в ХІХ ст. 

На сьогоднішній день про¬ 
блема співвідношення понять 
«виконавча влада» та «дер¬ 
жавне управління» знай¬ 
шла відображення у працях 
таких відомих дослідників, як 
B. Б. Авер'янов, О. М. Бабич, 
І. Л. Бачило, Ю. П. Битяк, 
C. В. Тихомиров, В. М. Шапо-
вал та ін. Отже, питання спів¬ 
відношення сутності діяльності 
виконавчої влади та державного 
управління не є новим в україн-

ській юридичній науці. З огляду 
на те, що сьогодні в Україні від¬ 
бувається реформування сис¬ 
теми органів виконавчої влади, 
воно не лише не втрачає своєї 
актуальності та значущості, а й 
потребує проведення додатко¬ 
вих досліджень. 

Метою статті є розмеж¬ 
ування поняття «державне 
управління» та сутності діяль¬ 
ності органів виконавчої влади, 
яку пропонується досягти шля¬ 
хом аналізу підходів науковців 
до розуміння державного управ¬ 
ління та виконавчої влади, на 
підставі чого розробити автор¬ 
ський підхід до їх розмежування. 

Російська дослідниця 
І . Л. Бачило зазначає, що «тер¬ 
міни «виконавча влада» і «дер¬ 
жавне управління» є парними 
і тісно взаємопов'язаними . в 
історії розвитку державної влади 
ці терміни час від часу займали 
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пріоритетне місце і пояснюва¬ 
лись один за допомогою іншого» 
[10, с. 26]. 

В. Єрмолін підкреслює, що 
питання співвіднесення вико¬ 
навчої влади та державного 
управління є актуальними у 
сучасній зарубіжній і вітчизняній 
теоретичній науці та практиці 
виконавчої влади [7, с. 29]. 

За радянських часів спо¬ 
стерігалося не сприйняття 
принципу розподілу держав¬ 
ної влади, поняття виконав¬ 
чої влади також сприймалося 
негативно, як буржуазний тер¬ 
мін. Активно застосовувалося 
й розвивалося поняття «дер¬ 
жавне управління», яке розумі¬ 
лося як відносно «самостійний 
вид діяльності держави» разом 
із діяльністю держави саме 
органів державної влади (Рад 
народних депутатів всіх рівнів), 
правосуддя та прокурорського 
нагляду. Із набуттям Україною 
незалежності й запроваджен¬ 
ням конституційного принципу 
розподілу державної влади види 
діяльності держави, які мали 
місце за радянської влади, втра¬ 
тили своє значення. Отже, вид 
діяльності держави, який мав 
назву «державне управління», 
набув нового визначення -
«виконавча влада» [3, с. 18; 7, 
с. 29], але своєї сутності та зна¬ 
чення не втратив. 

Проте науковці-право-
знавці наразі не визначились 

однозначно щодо тотожності 
або співвідношення юридич¬ 
них явищ державного управ¬ 
ління та виконавчої влади. Так, 
В. Б. Авер'янов вважає, що 
категорії «виконавча влада» та 
«державне управління» не збі¬ 
гаються, а співвідносяться одна 
з одною таким чином: по-перше, 
державне управління є видом 
владно-організуючої діяльності 
взагалі, яка здійснюється і поза 
системою державних органів 
виконавчої влади (всередині 
органів різних гілок державної 
влади між керівником і підле¬ 
глими посадовими особами в 
апараті парламенту, в судах, 
органах прокуратури та в інших 
державних органах або всере¬ 
дині підприємств, установ, орга¬ 
нізацій державного сектора між 
адміністрацією та персоналом); 
по-друге, слід враховувати, 
що функції виконавчої влади в 
демократичних державах реалі¬ 
зуються не лише органами саме 
державної виконавчої влади, а 
делегуються органам місцевого 
самоврядування, навіть дея¬ 
ким громадським організаціям, 
і взагалі, зміст функцій виконав¬ 
чої влади однаково властивий 
і «місцевому самоврядуванню 
як формі організації в цілому 
публічної влади». Так, «діа¬ 
лектика співвідношення понять 
«виконавча влада» і «державне 
управління»» полягає в тому, 
що певні функції державного 
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управління реалізуються поза 
виконавчою владою й водночас 
певні функції виконавчої влади 
реалізуються поза державним 
управлінням [3, с. 18, 19]. 

С. В. Тихомиров та 
І . Л. Бачило також підтримують 
точку зору щодо співвіднесення 
цих понять і зазначають, що дер¬ 
жавне управління за суб'єктним 
складом є більш широким понят¬ 
тям у порівнянні з виконавчою 
владою. Тобто, кожний орган 
виконавчої влади є органом 
державного управління. Разом 
із цим, навпаки, не кожний орган 
державного управління - орган 
державної виконавчої влади [2, 
с. 305]. 

Із поняття державного 
управління, запропонованого 
А. Ф. Мельником, вбачається 
ототожнювання понять виконав¬ 
чої влади та державного управ¬ 
ління. Він вважає, що державне 
управління - це «один із видів 
діяльності зі здійснення дер¬ 
жавної влади (поряд із законот¬ 
воренням і правосуддям), яке 
полягає у практичній реалізації 
організаційних, виконавчо-роз¬ 
порядчих функцій із втілення 
в життя вимог законодавства і 
здійснення на цій основі управ¬ 
лінського впливу щодо певних 
об'єктів» [5, с. 75]. 

О. М. Бабич із посиланням 
на В. Б. Аверьянова зазначає, 
що правильне розуміння вико¬ 
навчої влади можливе лише 

через встановлення органіч¬ 
ного зв'язку виконавчої влади та 
державного управління. Тобто, 
характер виконавчої влади (обу¬ 
мовлений саме її призначен¬ 
ням) відображає «її органічну 
єдність зі змістом управлінської 
діяльності держави». У свою 
чергу, В. М. Шаповал «вста¬ 
новлює синонімічність понять 
виконавчої влади і держав¬ 
ного управління». Проте саме 
О. М. Бабич вважає прийнятною 
думку С. В. Тихомирова, який 
заперечує тотожність категорій 
державного управління і вико¬ 
навчої влади та зазначає, що 
державне управління - це орга¬ 
нізаційно-правова форма «здій¬ 
снення виконавчої влади, вид 
державної діяльності, у межах 
якої практично реалізується 
виконавча влада, оскільки вона 
є політико-правовою категорією, 
тоді як державне управління 
- організаційно-правовою» [2, 
с. 305]. 

П . Т. Василенков визначає 
державне управління як вико¬ 
навчо-розпорядчу діяльність 
органів виконавчої влади, що 
полягає у щоденному безпо¬ 
середньому та оперативному 
впливі на майже всі суспільні 
відносини в державі [15, с. 213]. 

Ю. М. Козлов вважає, що 
державне управління є вико¬ 
навчою діяльністю держави, що 
реалізується виконавчим апара¬ 
том або органами державного 
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управління, і його основною 
ціллю є забезпечення виконання 
законів [11, с. 8]. 

Ю. П. Битяк не ототожнює 
поняття виконавчої влади та 
державного управління, яке він 
характеризує як вид державно-
владної діяльності. Співвідно¬ 
шення цих понять він вбачає в 
тому, що державне управління 
розглядається як виконавчо-
розпорядча діяльність, яка 
здійснюється органами вико¬ 
навчої влади, категорія «вико¬ 
навча влада », на його думку, є 
політико-правовою, а категорія 
«державне управління» - орга¬ 
нізаційно-правовою», і єдиним 
об'єднуючим фактором висту¬ 
пає їх виконавча спрямованість 
[1, с. 18]. З огляду на це можна 
дійти висновку, що на сьогодні 
науковці «розділилися» на дві 
групи: представники першої 
(В. Б. Авер'янов, І. Л. Бачило, 
Ю. П. Битяк, С. В. Тихомиров 
та ін.) вважають, що поняття 
виконавчої влади та державного 
управління не є тотожними, а 
ці правові категорії співвідно¬ 
сяться одна з одною і не можуть 
існувати одна без одної; пред¬ 
ставники другої (В. Т. Василен-
ков, Ю. М. Козлов, А. Ф. Мель¬ 
ник, В. Н. Шаповал та ін.), у свою 
чергу, ототожнюють ці категорії. 
На нашу думку, поняття виконав¬ 
чої влади та державного управ¬ 
ління не можуть бути тотожними. 
Ми підтримуємо науковців, які 

вважають, що ці категорії спів¬ 
відносяться між собою та визна¬ 
чають державне управління як 
форму організаційно-виконавчо-
розпорядчої діяльності органів 
виконавчої влади. 

Термін «державне управ¬ 
ління» - досить поширений у 
сучасній юридичній літературі, 
але наразі він не закріплений 
у Конституції України та майже 
зник із практики формування 
нормотворчої діяльності (тобто 
зі змісту нормативно-правових 
актів). Це може бути пояснено 
прагненням відмовитися на 
рівні нормативного закріплення 
від будь-яких проявів організа¬ 
ції діяльності державної влади 
радянського періоду. Але від¬ 
мова від терміна «державне 
управління» не може скасувати 
його сутності та значення для 
діяльності органів виконавчої 
влади. Так, сьогодні науковці 
обговорюють питання щодо 
необхідності конституційного 
затвердження поняття держав¬ 
ного управління. Н. Р. Нижник 
вважає, що «повсякденна прак¬ 
тика державотворення в Україні 
переконує у необхідності легі-
тимізації та відповідного трак¬ 
тування поняття державного 
управління» [13, с. 23] 

В. Єрмолін, у свою чергу, 
зазначає, що поняття держав¬ 
ного управління достатньою 
мірою застосовується в норма¬ 
тивно-правових актах з питань 
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організації діяльності органів 
виконавчої влади й немає кате¬ 
горійної необхідності у фікса¬ 
ції поняття державного управ¬ 
ління на конституційному рівні 
[7, с. 30]. Так, у Законі України 
«Про Кабінет Міністрів Укра¬ 
їни» встановлено, що одним з 
основних завдань Кабінету Міні¬ 
стрів є здійснення управління 
об'єктами державної власності, 
діяльність Кабінету Міністрів 
України спрямовується на забез¬ 
печення державного управління 
у сфері економіки, фінансів, 
соціальної політики тощо [8, п. 6 
ч. 1 ст. 2; ст. 19]; у Регламенті 
Кабінету Міністрів передбачено, 
що останній вирішує «питання 
державного управління у сфе¬ 
рах, віднесених до його компе¬ 
тенції», члени Кабінету Міністрів 
«несуть відповідальність за стан 
справ у дорученій сфері дер¬ 
жавного управління» тощо [14, 
п. 3 § 1 гл. 1; п. 2 § 4 гл. 2]. У 
Законі України «Про центральні 
органи виконавчої влади» засто¬ 
совується формулювання «від¬ 
носиться до сфери управління 
міністерств, інших центральних 
органів виконавчої влади» [9, 
п. 3 ст. 2]. Таким чином, вба¬ 
чається, що в нормотворчій 
практиці при визначенні діяль¬ 
ності органів виконавчої влади 
застосовуються терміни «управ¬ 
ління», «державне управління». 

Важливо, що в конститу¬ 
ціях деяких країн при визна-

ченні виконавчої влади засто¬ 
совується термін «державне 
управління» та супутні до нього. 
Наприклад, у Конституції Узбе¬ 
кистану застосовується термін 
«вищі органи влади і управ¬ 
ління», в Конституції Республіки 
Білорусь зазначено, що вико¬ 
навчу владу здійснює Кабінет 
Міністрів, який є центральним 
органом державного управління, 
Конституцією Литви встанов¬ 
лено, що «уряд вирішує питання 
державного управління», Кон¬ 
ституцією Киргизстану - уряд 
вирішує всі питання держав¬ 
ного управління, крім питань, 
віднесених до компетенції Пре¬ 
зидента і парламенту [7, с. 30]. 
Таким чином на конституційному 
рівні закріплено співвідношення 
виконавчої влади та державного 
управління в країнах пострадян¬ 
ського простору. 

В європейських країнах, 
наприклад у Німеччині, вико¬ 
навча влада розуміється як 
управлінська й адміністративна 
діяльність [6, с. 206], у Франції 
уряд виконує політичні та адмі¬ 
ністративні (здійснення публіч¬ 
ного управління, забезпечення 
повсякденного виконання зако¬ 
нів) функції [12, с. 199]. Отже, 
незалежно від спроби уникнути 
застосування терміна «дер¬ 
жавне управління» в україн¬ 
ському конституційному нор-
мотворенні, світовий досвід 
регулювання організації діяль-
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ності виконавчої влади засвід¬ 
чує, що сутністю її повсякденної 
діяльності є державне управ¬ 
ління. Управлінським змістом 
виконавчої влади є діяльність 
органів виконавчої влади «з 
управління державою та сус¬ 
пільством», яка контролюється 
з боку органів інших гілок дер¬ 
жавної влади та реалізується 
в межах власної компетенції, 
встановленої законом [2, с. 306]. 

Враховуючи вищенаведене, 
слід наголосити, що значення 
органів виконавчої влади поля¬ 
гає саме у здійсненні держав¬ 
ного управління в усіх сферах 
забезпечення життєдіяльності 
держави та народу України у 
формах управлінської та вико¬ 
навчо-розпорядчої діяльності. 
Органи законодавчої та судової 
гілок влади наділені законом 
специфічною, обмеженою сфе¬ 
рою діяльності й здійснюють 
управлінську діяльність, але 

лише в межах свого апарату, а 
органи виконавчої влади «управ¬ 
ляють» державою взагалі. 
В. С. Гошовський, із посилан¬ 
ням на В. М. Шаповала навіть 
уточнює, що органи виконавчої 
влади, здійснюючи управлінську 
(виконавчо-розпорядчу) діяль¬ 
ність, «здійснюють загальне 
керівництво державними спра¬ 
вами». В юридичній літературі 
зустрічаються пропозиції деяких 
вчених щодо відмови від самого 
терміна «виконавча влада» як 
такого, що на сучасному етапі не 
відповідає змісту діяльності цих 
органів [4, с. 123]. Але ми вва¬ 
жаємо, що відповідно до класич¬ 
ного розподілу державної влади, 
характерного для демократич¬ 
них держав, гілка влади, на яку 
покладаються функції забезпе¬ 
чення організації та виконання 
законів у країні (державного 
управління взагалі), має назива¬ 
тися виконавчою владою. 
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МАСОВІ АКЦІЇ В КОНТЕКСТІ 
ПЕРЕДВИБОРНОЇ АГІТАЦІЇ 

У статті розглядаються масові акції як прояв політичної активності та форма передви¬ 
борної агітації. Проаналізовано проведення таких форм передвиборної агітації, які можна 
віднести до масових акцій: мітинги, походи, демонстрації, пікети, концерти, вистави, спортив¬ 
ні змагання тощо в аспекті існуючого законодавства та проекту Закону про свободу мирних 
зібрань, окреслено специфіку проведення масових заходів за участі кандидатів на виборні 
посади. 

Ключові слова: масові акції, свобода мирних зібрань, передвиборна агітація, виборчий 
процес. 

Самостійною формою 
передвиборної агітації, від¬ 
окремленої від інших, виборче 
законодавство України виді¬ 
ляє проведення мітингів, похо¬ 
дів, демонстрацій, пікетів, які 
охоплюються поняттям «масові 
акції». 

Проблеми проведення масо¬ 
вих заходів висвітлено у працях 
сучасних українських та росій¬ 
ських дослідників, перш за все 
В. В. Букача, Є. І. Ковєшнікова, 
Д. А. Левчика, Ю. М. Лемішка, 
О. В. Сивопляса, О. В. Ушакова 
та ін. Однак питання проведення 
масових заходів як форми 
передвиборної агітації вітчиз¬ 
няні вчені не досліджували. 
Виняток становлять деякі праці 
російських науковців, зокрема 
дослідження М. В. Хачатурова 
[21]. 

В юридичній літературі 
висловлюється пропозиція 
ввести до наукового обігу і 
в законодавче регулювання 
об'єднуюче поняття «масові 
публічні заходи», оскільки воно, 
на відміну від інших узагаль¬ 
нюючих словосполучень, таких 
як «масові заходи», «масові 
акції», «мирні збори», «мирні 
зібрання», більш точно відби¬ 
ває зміст, сутність і спрямова¬ 
ність усіх передбачених Осно¬ 
вним Законом України масових 
заходів, акцентує увагу саме на 
наявності публічного інтересу в 
процесі їх організації та прове¬ 
дення [8, c. 14]. 

Право на проведення масо¬ 
вих акцій слід розглядати як 
спосіб обміну думками з різних 
питань життя суспільства, спосіб 
поширення думок, поглядів, ідей 
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та переконань, спосіб опера¬ 
тивного з'ясування та вивчення 
громадської думки та в кінце¬ 
вому підсумку - спосіб реаліза¬ 
ції права на вільне вираження 
власної думки [20, c. 23]. 

Згідно з позицією Європей¬ 
ського суду з прав людини (далі -
ЄСПЛ) у справі «Фельдек проти 
Словаччини», сприяння вільній 
політичній дискусії є дуже важ¬ 
ливою рисою демократичного 
суспільства. Суд приділяє най¬ 
більше уваги свободі вираження 
поглядів у контексті політич¬ 
ної дискусії та вважає, що для 
виправдання обмежень політич¬ 
них висловлювань потрібні дуже 
серйозні підстави. Якщо дозво¬ 
ляти широкі обмеження політич¬ 
них висловлювань, в окремих 
випадках це, безсумнівно, впли¬ 
ватиме на повагу до свободи 
вираження поглядів взагалі в цій 
державі (п. 83) [17]. 

Очевидно, мітинги, демон¬ 
страції, збори є, з одного боку, 
специфічними формами, що 
об'єднують громадян і мають 
тимчасовий характер, з іншого 
- їх мета полягає у вира¬ 
женні певних думок, переко¬ 
нань. Таким чином, свобода 
зібрань виступає як інтегруюче 
суб'єктивне право, що дозво¬ 
ляє поєднувати ефект колек¬ 
тивності з можливістю вира¬ 
жати власну позицію з того чи 
іншого питання суспільного 
життя [3, c. 23]. 

Відповідно до ч. 1 ст. 39 Кон¬ 
ституції України, «громадяни 
мають право збиратися мирно, 
без зброї і проводити збори, 
мітинги, походи і демонстрації, 
про проведення яких завчасно 
сповіщаються органи виконав¬ 
чої влади чи органи місцевого 
самоврядування» [7]. Порівню¬ 
ючи ст. 39 Конституції України 
та ст. 11 Європейської конвенції 
про захист прав і основних сво¬ 
бод людини, можна відзначити, 
що положення Конституції дещо 
відрізняються від Конвенції. В 
останній йдеться про «кожну 
людину», тобто проголошується 
приналежність права на свободу 
мирних зібрань усім особам 
незалежно від громадянства, а в 
Конституції - тільки громадянам 
України. 

Науковці з цього приводу 
зазначають, що закріплення 
інших, не передбачених ст. 39 
Конституції, форм проведення 
масових заходів є неконсти¬ 
туційним [10, c. 57]. На наш 
погляд, перелік масових заходів, 
наведений у ст. 39 Конституції, є 
вичерпним і розширювальному 
тлумаченню не підлягає, а тому 
змінити існуючий стан справ 
можливо лише шляхом вне¬ 
сення змін до Основного Закону, 
наприклад, такого змісту: «Зако¬ 
ном може бути передбачене 
проведення й інших масових 
заходів (зібрань)». Такий підхід 
надав би можливість уникнути 
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суперечок із приводу законності 
того чи іншого масового заходу. 

У зв'язку з цим потребує 
з'ясування питання про те, чи 
поширюються вимоги ст. 39 Кон¬ 
ституції України на всі прояви 
політичної активності у вигляді 
масових публічних заходів, 
зокрема й на ті, що проводяться 
в межах референдних та вибор¬ 
чих процедур [8, c. 1]. 

Якщо звернутися до законо¬ 
давства Австрії, Білорусії, Вели¬ 
кобританії, Італії, Російської 
Федерації (далі - РФ), Таджи¬ 
кистану, Угорщини, Франції, 
ФРН, то при його аналізі можна 
відзначити, що тут передбачено 
регулювання та нагляд за прове¬ 
денням масових заходів, пере¬ 
важно громадсько-політичних, в 
окремому нормативному акті на 
рівні Закону в рамках двох під¬ 
ходів: перший - в державі існує 
загальний законодавчий акт, 
який визначає поняття масового 
заходу, порядок забезпечення 
громадського порядку і безпеки 
під час його проведення, та дру¬ 
гий - держава законом встанов¬ 
лює порядок проведення окре¬ 
мих видів масових заходів, як 
правило, - громадсько-політич¬ 
них, адже саме вони є найбільш 
проблемними в плані забезпе¬ 
чення правопорядку [18, c. 246¬ 
247]. 

Отже, перш за все необ¬ 
хідно прийняти Закон про масові 
заходи, на що є пряме посилання 

в Конституції, відсутність якого 
не лише спричиняє труднощі в 
регламентації форм передви¬ 
борної агітації, правозастосов-
ній діяльності, а й негативно 
впливає на стан додержання 
прав і свобод громадян. При 
прийнятті спеціального Закону 
про масові акції бажано зали¬ 
шити поза його регулюванням 
зустрічі з виборцями, які прово¬ 
дяться у приміщеннях, оскільки 
це набуло правового регулю¬ 
вання у виборчих законах і це, 
на наш погляд, є достатнім. 

Зазначена позиція знахо¬ 
дить підтримку і у відповідних 
законопроектах, зокрема в про¬ 
екті Закону України «Про сво¬ 
боду мирних зібрань», більш 
відомого як законопроект 
№ 2450 [14]. У травні 2009 р. 
він був поданий до Парламенту, 
який прийняв його в першому 
читанні 03.06.2009 р. Закон у 
новій редакції повторно був 
надісланий Венеціанській комісії 
та ОБСЄ/БДІПЛ для здійснення 
правової оцінки. 

Відповідно до ст. 2 про¬ 
екту Закону, певні види зібрань 
виключені зі сфери його дії. Сто¬ 
совно цього Венеціанська комісія 
та ОБСЄ/БДІПЛ зауважують, що 
виключення «зустрічей виборців 
з кандидатами» не було поши¬ 
рене на «всі пов'язані з вибо¬ 
рами зустрічі», як рекоменду¬ 
валося у Спільній думці 2009 р. 
Загальний закон про зібрання 
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повинен охоплювати зібрання, 
що пов'язані з передвиборчими 
кампаніями, невід'ємною части¬ 
ною яких є організація публіч¬ 
них заходів. Тому Венеціанська 
комісія та ОБСЄ/БДІПЛ нагаду¬ 
ють про свою рекомендацію вне¬ 
сти до цього положення зміни 
для забезпечення того, щоб ... 
зустрічі виборців з кандидатами 
у депутати та обраними депута¬ 
тами, кандидатами на пост Пре¬ 
зидента України, у громадських 
місцях, захищалися відповідно 
до проекту Закону чи будь-якого 
іншого первинного законодав¬ 
чого акта, що може визначатися 
у Проекті Закону. Також пови¬ 
нна забезпечуватися пере¬ 
важна сила його положень над 
будь-якими іншими нормами, 
які стосуються зібрань та які 
можуть бути суворішими, ніж 
існуючі положення Проекту 
Закону (п. 20 Спільного висно¬ 
вку) [16]. 

Як зазначалося у Спільній 
думці 2009 р., Венеціанська 
комісія та ОБСЄ/БДІПЛ вітають 
бажання не регулювати певні 
види заходів. Незважаючи на 
це, вважають, що деякі категорії 
зборів, що виключені зі сфери 
дії Закону у ст. 2 (наприклад, 
«зібрання, що проводяться з 
метою відпочинку» чи «гро¬ 
мадські розважальні заходи»), 
можуть підірвати чіткість та 
передбачуваність закону. Так, 
організатори зібрання можуть 

вважати, що їхнє зібрання під¬ 
падає під категорію відпочинку 
чи розваг і, таким чином, не 
потребує повідомлення. Проте 
органи влади можуть мати іншу 
думку стосовно конкретного 
зібрання і вважати, що воно не 
проводиться для відпочинку і не 
призначається для цілей розва¬ 
жання громадськості, та обумов¬ 
лювати його проведення повідо¬ 
мленням і виконанням (інших) 
вимог Закону. Тому рекоменду¬ 
ється приділити більшу увагу 
визначенню цих винятків для 
точного визначення заходів, які 
не підлягають регулюванню, та 
зменшення ймовірності протиріч 
у тлумаченні (п. 21) [16]. 

Це є актуальним з огляду 
на те, що під час виборчого про¬ 
цесу під виглядом розважальних 
заходів є випадки проведення 
акцій громадсько-політичної 
спрямованості з метою спону¬ 
кати виборців голосувати чи не 
голосувати за кандидата (список 
кандидатів). 

До того ж така норма, як 
наслідок, викликає те, що іні¬ 
ціатори проведення заходу не 
набувають статусу організато¬ 
рів, а відповідно і пов'язаних із 
цим статусом юридичних прав 
та обов'язків; на власний розсуд 
можуть обрати час, місце, спо¬ 
сіб проведення заходу тощо, а 
його учасники не мають гаран¬ 
тій забезпечення громадського 
порядку та власної безпеки з 
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боку органів внутрішніх справ, 
що є неприпустимим [9, c. 87]. 

На думку В. В. Долежана, у 
майбутньому Законі про масові 
публічні акції категорія розва¬ 
жальних заходів має регулюва¬ 
тися лише в тих випадках, коли 
останні проводяться поза кон¬ 
цертними залами і спортивними 
спорудами. При цьому, роз¬ 
глядаючи питання щодо необ¬ 
хідності поширення правового 
регулювання масових заходів на 
різні форми передвиборної агі¬ 
тації, він дотримується позиції, 
що у зв'язку з швидкоплинністю 
виборчого процесу та законо¬ 
давчим принципом свободи 
передвиборної агітації такої 
потреби немає [5, c. 88]. 

Однак у Конституції України 
відсутня вказівка на те, що під 
час виборчої кампанії загальні 
вимоги до проведення масо¬ 
вих заходів не застосовуються, 
а тому масові акції, що прово¬ 
дяться у формі передвиборної 
агітації, на нашу думку, повинні 
регулюватися як Законом про 
такі акції, так і виборчим законо¬ 
давством. 

Проведення публічних 
заходів, окрім тих, що організо¬ 
вує територіальна чи окружна 
виборчі комісії, повинно бути 
оплачено на договірній основі 
з коштів виборчого фонду (ч. 7 
ст. 58 Закону про президент¬ 
ські вибори [4; 2004. - № 20-21. 
- Ст. 291], ч. 4 ст. 48 Закону 

про місцеві вибори [4; 2010. 
- № 35-36. - Ст. 491]), а відпо¬ 
відно до Закону про парламент¬ 
ські вибори - проведення всіх 
без винятку публічних заходів 
(ч. 9 ст. 68 [4; 2005. - № 38-39. 
- Ст. 449]). Проте, як вбачається 
із судових рішень, не завжди 
вдається довести причетність 
суб'єкта виборчого процесу до 
проведення концертів, вистав, 
спортивних змагань, демон¬ 
страції фільмів та телепере¬ 
дач чи інших публічних заходів, 
оскільки мають бути факти того, 
що такі заходи проходять із 
його відома, погодження та волі 
(Постанова від 26.03.2006 р. [6, 
c. 532-533]). 

Якщо, наприклад, концерти 
артистів проходять одразу після 
зустрічі кандидатів із виборцями 
без оплати з коштів виборчого 
фонду, то це буде порушенням 
встановлених законом правил 
фінансування виборчої кампа¬ 
нії, однак лише у тому випадку, 
якщо вказані концерти є складо¬ 
вою частиною проведення кан¬ 
дидатами передвиборної агіта¬ 
ції. При цьому про проведення 
передвиборної агітації, зокрема, 
свідчать: заклики учасників кон¬ 
церту підтримати на виборах від¬ 
повідного кандидата, розповсю¬ 
дження на концерті агітаційних 
передвиборних матеріалів, що 
закликають голосувати за кан¬ 
дидата, оголошення положень 
його передвиборної програми. 
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Сама ж присутність кандидата 
на концерті, організованому в 
період проведення виборів, не 
може бути визнана порушен¬ 
ням, якщо це безпосередньо не 
пов'язано з проведенням ним 
передвиборної агітації [11]. 

У випадку безкоштовної 
роздачі виборцям квитків на 
цей концерт (як і на будь-який 
інший розважальний захід), 
слід ставити питання про наяв¬ 
ність факту підкупу виборців [2, 
c. 152]. Така позиція, зокрема, 
знайшла підтвердження у судо¬ 
вій практиці РФ: безкоштовні 
концерти, організовані кандида¬ 
том для виборців, розцінюються 
як предмет підкупу. При цьому 
в таких категоріях справ суд 
вказує, що обов'язковою озна¬ 
кою підкупу є його здійснення 
за умови голосування «за» чи 
«проти» конкретного кандидата 
[1, c. 154]. 

В Україні також були спроби 
визнати проведення масових 
заходів підкупом виборців. Так, 
під час однієї з виборчих кампа¬ 
ній до суду була подана скарга 
щодо зобов'язання скасувати 
реєстрацію списку кандидатів 
від районної організації партії з 
мотивів порушення нею правил 
ведення передвиборної агітації 
у зв'язку з проведенням безко¬ 
штовної дискотеки за підтримки 
цієї партії, що позивач вважав 
підкупом виборців. І хоч у зв'язку 
з тим, що позивач чітко не вка-

зав у позовних вимогах встанов¬ 
лення факту підкупу виборців, 
його скарга була залишена без 
задоволення, у постанові суду 
з цього приводу була викла¬ 
дена така позиція (Постанова 
від 25.03.2006 р. [6, c. 330-332]). 
Якщо зазначена дискотека була 
організована згідно з виборчим 
законодавством (із повідомлен¬ 
ням виборчої комісії, укладен¬ 
ням угоди на оренду площі тощо) 
і без умови голосування «за» чи 
«проти» конкретного кандидата, 
то це не можна вважати під¬ 
купом. Якщо ж при проведенні 
зазначеного масового заходу 
були урочисто передані матері¬ 
альні цінності, це є порушенням 
виборчого законодавства і може 
бути означено як непрямий під¬ 
куп (Постанова від 25.03.2006 р. 
[6, c. 514-517]). 

У ч. 2 ст. 39 Конституції 
Україні зазначається, що «обме¬ 
ження щодо реалізації цього 
права може встановлюватися 
судом відповідно до закону (кур
сив наш. - Ш. В.) і лише в інте¬ 
ресах національної безпеки та 
громадського порядку...» [7]. За 
відсутності відповідного закону, 
на жаль, категорія «завчасного» 
сповіщення про проведення 
масових заходів залишається 
оціночною, що відкриває шлях 
до можливого обмеження кон¬ 
ституційних прав громадян і 
зловживання з боку владних 
органів. Отже, саме шляхом 

36 2013/122 



Питання державного будівництва, 
конституційного, цивільного й міжнародного права 

законодавчого регулювання 
сьогодні має бути впорядковане 
питання проведення демонстра¬ 
цій, походів, мітингів, зборів та 
інших форм масових акцій, що 
набуває особливого значення у 
період виборчого процесу. 

При цьому ЄСПЛ, розгляда¬ 
ючи справи про порушення ст. 11 
Конвенції, по-перше, вивчає, 
чи було здійснено втручання в 
право на свободу мирних зборів, 
що гарантується Конвенцією. 
По-друге, він аналізує, наскільки 
втручання було законним, 
тобто відповідало національ¬ 
ному праву конкретної держави. 
По-третє, Суд звертає увагу на 
мету, яку переслідувала дер¬ 
жава, втручаючись у здійснення 
цього права. І, по-четверте, 
визначає, наскільки необхідним 
було втручання з урахуванням 
конкретних обставин справи. 
Даний підхід має велике прак¬ 
тичне значення: якщо при від¬ 
повіді на одне з перерахованих 
питань ЄСПЛ дається негативна 
відповідь, то констатується факт 
порушення державою свободи 
мирних зібрань [22, c. 20-21]. 

Згідно з Керівними прин¬ 
ципами щодо свободи мирних 
зібрань ОБСЄ/БДІПЛ ні гіпоте¬ 
тичний ризик порушень громад¬ 
ського порядку, ні присутність 
радикально налаштованої групи 
осіб не можуть бути законними 
підставами для заборони мир¬ 
ного зібрання [15]. 

Також наголошується, що 
навіть при стихійних зборах у 
законі слід прямо передбачити 
виключення з вимоги про попе¬ 
реднє повідомлення у випадках, 
коли попереднє повідомлення 
є неможливим з практичної 
точки зору. Навіть у разі нена-
дання розумного пояснення 
факту неподання попереднього 
повідомлення, владі належить 
забезпечити захист будь-якого 
стихійного зібрання і сприяти 
його проведенню за умови збе¬ 
реження мирного характеру 
такого зібрання. Організатори, 
що ігнорують чинні вимоги про 
подання попереднього повідо¬ 
млення або відмовляються їх 
виконувати, можуть бути згодом 
притягнуті до відповідальності. 

Вважаємо за доцільне закрі¬ 
плення у Законі про масові акції 
положення про те, що грома¬ 
дяни в межах передвиборної 
агітації могли б без завчас¬ 
ного повідомлення проводити 
зустрічі з виборцями поза при¬ 
міщеннями, які можуть просто 
перейти із зустрічі виборців у 
масовий захід. Звичайно, лише 
в тих місцях, де не проводиться 
інший масовий захід для запобі¬ 
гання проведенню контрдемон-
страції. 

Однак, як зазначалося, 
на сьогодні проблема законо¬ 
давчого забезпечення прове¬ 
дення зборів, мітингів, походів і 
демонстрацій громадян в Укра-
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їні залишається невирішеною. 
Зважаючи на це, впродовж 1990 
- 2000-х рр. міські ради або ж 
їх виконкоми деяких обласних 
центрів України, зокрема Києва, 
Харкова, Дніпропетровська, 
Сум, Львова, Кіровограда, Пол¬ 
тави та деяких районних центрів 
прийняли власні рішення, якими 
затвердили порядок організації 
та проведення масових акцій. 

Дослідники цього питання 
виявили таку залежність: кіль¬ 
кість судових втручань у свободу 
проведення мирних зібрань 
більша там, де органи місце¬ 
вого самоврядування прийняли 
такі локальні акти, що фактично 
обмежують конституційну сво¬ 
боду мирних зібрань. Наприклад, 
встановлюють строки сповіщення 
органів влади про проведення 
мирного зібрання, обмежують їх 
проведення конкретними місцями 
(наприклад, у Полтаві - місцем 
біля стадіону, подалі від органів 
влади) тощо [12]. 

На нашу думку, питання про¬ 
ведення масових заходів має 
визначатися виключно на зако¬ 
нодавчому рівні, про що наго¬ 
лошується в Конституції, жод¬ 
них положень місцевих органів 
влади в цій сфері не може бути. 
Тим паче, що вони зазвичай 
обмежують проведення масових 
акцій з підстав, не зазначених у 
Конституції України. Наприклад, 
рішення виконавчого комітету 
Сєверодонецької міської ради 

від 05.11.2002 р. № 1836 «Про 
визначення місця проведення 
зборів, мітингів та інших акцій у 
м. Сєверодонецьк». Це рішення 
стало предметом судового роз¬ 
гляду. Так, судова палата у 
цивільних справах Верховного 
Суду України від 08.12.2004 р. 
зазначила, що рішення викон¬ 
кому, хоча дійсно й носять реко
мендаційний (на що вказував 
сам виконком. - Ш. В.), а не 
обов'язковий характер, однак 
у розумінні ст. 22 Конституції 
України є обмеженням прав 
заявника, оскільки як рекомен¬ 
даційна норма вказує на бажа¬ 
ний характер поведінки особи 
і уповноважує її діяти певним 
чином, зокрема, утриматись від 
проведення масових зібрань в 
одних визначених рішеннями 
місцях, а вживати заходів для їх 
проведення в інших, визначених 
рішеннями, місцях [19, c. 93]. 

Слід зауважити, що у біль¬ 
шості випадків сфера дії зазна¬ 
чених актів не визначена або ж 
окреслюється загальним чином. 
І лише в окремих положеннях 
про порядок проведення масо¬ 
вих заходів встановлюється, що 
сфера їх дії не поширюється на 
зустрічі виборців із кандидатами 
та обраними депутатами, кан¬ 
дидатами на пост Президента 
України (наприклад, п. 1.3 Поло¬ 
ження про порядок організації 
та проведення в м. Чернівцях 
мирних зібрань) [13]. Треба 
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зазначити, що у 2011 р. відпо¬ 
відні положення в Чернівцях та 
Сімферополі були оскаржені та 
скасовані в судовому порядку як 
такі, що прийняті з перевищен¬ 
ням компетенції та порушують 
свободу мирних зібрань. Проте 
негативний вплив таких поло¬ 
жень на реалізацію свободи 
мирних зібрань залишається 
незмінним. 

Таким чином, необхідною є 
активізація наукових досліджень 
у зазначеній сфері, адже на сьо¬ 
годні у конституційному праві не 
сформульовані конкретні ознаки 
розмежування понять мітингів, 
демонстрацій, вуличних похо¬ 
дів, зборів тощо. Це усклад¬ 
нює їх правову регламентацію, 
ефективність якої багато в чому 
залежить від чіткого визначення 
юридичного змісту кожної з полі¬ 
тичних свобод. 

При прийнятті Закону про 
масові заходи жодних положень 
органів місцевого самовряду¬ 
вання в цій сфері не може бути, 
однак у відсутності на цей час 
такого Закону вони повинні при¬ 
вести свої рішення про затвер¬ 
дження Положень про порядок 
проведення мирних зібрань у 
відповідність до вимог Конститу¬ 
ції України та ст. 11 Європейської 
конвенції про захист прав людини 
і основоположних свобод. 

Перспективою подальших 
наукових досліджень може бути 
розкриття таких форм перед¬ 
виборної агітації, як публічні 
дебати, дискусії, «круглі столи», 
прес-конференції стосовно 
положень передвиборних про¬ 
грам та політичної діяльності 
партій (блоків) - суб'єктів вибор¬ 
чого процесу чи кандидатів у 
депутати тощо. 
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МАССОВЫЕ АКЦИИ В КОНТЕКСТЕ ПРЕДВЫБОРНОЙ АГИТАЦИИ 
Шеверева В. Е. 

В статье рассмотрены массовые акции как проявление политической активности и 
форма предвыборной агитации. Проанализировано проведение таких форм передвыборной 
агитации, которые можно отнести к массовым акциям, как: митинги, походы, демонстрации, 
пикеты, концерты, выступления, спортивные соревнования и т. д. в аспекте действующего 
законодательства и проекта Закона о свободе мирных собраний с участием кандидатов на 
выборные должности. 

Ключевые слова: массовые акции, свобода мирных собраний, предвыборная агитация, 
избирательный процесс. 

MASS ACTIONS IN THE CONTEXT OF PRE-ELECTION CAMPAIGNING 
Shevereva V. E. 

The article considers the mass actions as a manifestation of political activity and form of 
campaigning. Analyzes of these forms of pre-election campaigning is conducted that can be 
attributed to mass actions, such as: meetings, marches, demonstrations, pickets, concerts, 
performances, sporting events, etc., in terms of the current legislation and the draft Law on 
Freedom of Assembly, with the participation of candidates for election. Own recommendations 
on the regulation of mass actions as a form of campaigning in the future law on such events have 
been proposed. 

Key words: mass actions, freedom of peaceful assembly, pre-election campaigning, the 
electoral process. 
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АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВНОЇ 
ПОЛІТИКИ ПІДТРИМКИ ЗВ'ЯЗКІВ 

З УКРАЇНЦЯМИ 
Проаналізовано окремі питання державної політики підтримки зв'язків з українцями, 

можливі шляхи та заходи державних та громадських інституцій. 
Ключові слова: закордонні українці, етнонаціональна політика, українська діаспора, 

Всесвітній форум українців, трудові мігранти. 

Турбота про задоволення 
політико-культурних і мовних 
потреб українців, які проживають 
за межами держави, є консти¬ 
туційним принципом, закріпле¬ 
ним ст. 12 Конституції України. 
Для Української держави дана 
проблема набула актуальності 
лише після отримання країною 
незалежності. 

Саме ці обставини спо¬ 
нукали державну владу до 
вироблення етнонаціональної 
політики, адекватної суспіль¬ 
ним вимогам. За приблизними 
підрахунками, нині число осіб 
українського походження, які 
мешкають за межами України, 
становить від 12 до 20 мільйо¬ 
нів. По суті, за кордоном про¬ 
живає дуже потужна українська 
діаспора - невід'ємна частина 
народу України, її історії та сьо¬ 
годення, яка відігравала й віді-

грає значну роль у демократич¬ 
ному розвитку нашої держави. У 
цих умовах особливого значення 
набуває підтримка державою 
зв'язків з українською діаспо¬ 
рою, що зумовлює необхідність 
розробки перспективної страте¬ 
гії співпраці з нею та створення 
відповідного спеціалізованого 
органу виконавчої влади, який 
би займався великим комплек¬ 
сом питань, пов'язаних із закор¬ 
донними українцями та тру¬ 
довими мігрантами. Водночас 
проблеми конституційних засад 
етнонаціональної політики Укра¬ 
їни все більше стають предме¬ 
том дослідження вітчизняних 
науковців [3]. 

Метою статті є аналіз ситу¬ 
ації, що склалась у зв'язках з 
українською громадою за кор¬ 
доном, а також визначення 
напрямків діяльності компе-
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тентних державних органів у 
цій сфері. 

Сьогодні існує чимало чин¬ 
ників як внутрішнього, так і 
зовнішнього характеру, які свід¬ 
чать про те, що система держав¬ 
ної політики у зазначеній сфері, 
що склалася за роки незалеж¬ 
ності України, зазнає суттєвих і 
досить часто - негативних змін. 
Серед зовнішніх чинників важ¬ 
ливе значення має таке явище, 
як критичне ставлення до дій 
керівництва держави з боку про¬ 
відних організацій української 
діаспори Америки та Європи, 
зокрема Світового конгресу 
українців та Українського кон¬ 
гресового комітету Америки. 

У країнах Європейського 
Союзу, який зараз переживає 
глибоку економічну кризу, під 
приводом проведення націо¬ 
нальними урядами антикризових 
заходів відбувається посилення 
адміністративного тиску на 
українських трудових мігрантів. 
Насторожує і ситуація, що скла¬ 
лася в Російської Федерації, де 
внаслідок певних подій спосте¬ 
рігається руйнація інфраструк¬ 
тури українського руху, зокрема 
закриваються українські гро¬ 
мадські організації, що, на нашу 
думку, може суттєво послабити 
вплив України на свої діаспори 
в цих державах. У результаті 
цього істотно зменшиться мож¬ 
ливість використання зв'язків з 
діаспорами задля реалізації у 

глобальному масштабі націо¬ 
нальних інтересів України. Роль 
і значення української діаспори 
може суттєво обмежитись, якщо 
вона буде опозиційно налашто¬ 
вана відносно України як дер¬ 
жави. Тенденція, яка має місце 
на сьогодні, не є оптимістич¬ 
ною, про що свідчить демарш 
деяких делегатів V Всесвіт¬ 
нього Форуму українців у Києві 
19 серпня 2011 р. щодо виступу 
на ньому Міністра закордонних 
справ України [1]. 

Насторожують також і про¬ 
цеси, що відбулися з перебу¬ 
довою системи державного 
управління в цій сфері. Так, Ука¬ 
зом Президента України «Про 
оптимізацію системи централь¬ 
них органів виконавчої влади» 
ліквідовано Державний комітет 
у справах національностей та 
релігій, який здійснював під¬ 
тримку та координацію україн¬ 
ських діаспор та їх організацій, а 
його функції передано Міністер¬ 
ству культури України [7]. 

Зазнала суттєвого обме¬ 
ження і відповідна діяльність 
МЗС України, яке координувало 
профільну роботу українських 
посольств, зокрема щодо ство¬ 
рення при них культурно-інфор¬ 
маційних центрів. 

До цього ж у 2010 р. завер¬ 
шилася дія Державної про¬ 
грами співпраці із закордонними 
українцями на 2006 - 2010 рр. 
[4], затверджена постановою 
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Кабінету Міністрів України від 
26.07.2006 р., Програма обла¬ 
штування осіб із числа закор¬ 
донних українців, що поверта¬ 
ються в Україну, на період до 
2010 р. [6]. У 2011 р. Кабінет 
Міністрів України затвердив 
Концепцію Державної програми 
співпраці із закордонними укра¬ 
їнцями на період до 2015 р. [9]. 
У 2013 р. Урядом передбача¬ 
лося виділити на ці цілі 41,6 млн 
грн, у тому числі 39,9 млн - з 
Державного бюджету України. 
Водночас Державним бюджетом 
України на 2013 р. для Міністер¬ 
ства закордонних справ України 
передбачено виділення 4,1 млн 
грн замість запланованих 
10,1 млн. Відповідне фінансу¬ 
вання запланованих Програмою 
заходів не передбачено як по 
Міністерству культури та Держ-
комтелерадіо України, так і в 
місцевих бюджетах. Проте дея¬ 
кого оптимізму додають загальні 
обсяги фінансування даної Про¬ 
грами із Державного бюджету 
України на весь її період (4 роки) 
в сумі 103908 тис. грн. На нашу 
думку, це дозволить забезпе¬ 
чити системність і послідовність 
державної політики щодо збере¬ 
ження етнічної та політико-куль-
турної самобутності закордон¬ 
них українців, сприятиме більш 
повному задоволенню їх куль¬ 
турних, освітніх, інформаційних 
та інших потреб, і, що особливо 
важливо, розвитку всебічних 

зв'язків України з державами, в 
яких проживають наші співвіт¬ 
чизники - закордонні українці. 

Важливу роль у координа¬ 
ції діяльності українських орга¬ 
нізацій за кордоном відіграють 
такі громадські структури, як 
Українська координаційна рада 
й товариство «Україна - Світ». 
Вони підтримували й розвивали 
контакти з найбільш активними 
представниками діаспор і їх 
діяльність здійснювалася пере¬ 
важно на державні кошти. Але 
в силу різних причин, у тому 
числі й в результаті зниження 
уваги з боку держави до питань 
діаспори, діяльність цих орга¬ 
нізацій, як видається, втратила 
необхідний масштаб та ефек¬ 
тивність. 

У 2004 р. Верховна Рада 
України прийняла спеціальний 
Закон «Про правовий статус 
закордонних українців» [8], на 
який покладались великі надії. 
Саме цей Закон мав створити 
правові умови для реаліза¬ 
ції державної політики у сфері 
зв'язків з діаспорою. На жаль, 
він не виправдав сподівань гро¬ 
мадськості. Це можна пояснити 
насамперед тим, що пільги та 
державні гарантії виявилися 
значною мірою декларативними 
і менш привабливими, ніж ті, що 
передбачені для підтримки своїх 
співвітчизників відповідними 
законами Румунії, Угорщини, 
Польщі, Росії та деяких інших 
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країн. Зокрема, в Російській 
Федерації на ці цілі передбачено 
щорічне фінансування в обсязі 
350 млн дол. США, у Латвії -
25 млн, Угорщині - приблизно 
150 млн, Польщі - понад 7 млн. 
У Румунії тільки на підтримку 
ЗМІ в Молдові щорічно виділя¬ 
ють більше 600 тис. дол. США. 
Дещо симптоматичним є те, що 
ці суми фінансування були озву¬ 
чені прес-службою МЗС України 
20.07.2012 р. як коментар до 
прийнятої Кабінетом Міністрів 
України вищевказаної програми. 
Важливим є і той факт, що для 
урядів сусідніх із Україною дер¬ 
жав підтримка співвітчизників 
за кордоном є важливою скла¬ 
довою національної безпеки, 
одним із безумовних пріоритетів 
їх як зовнішньої, так і внутріш¬ 
ньої політики [3]. Саме тому 
етнічні українці - громадяни 
інших країн виявляють неви¬ 
соку зацікавленість у набутті 
статусу закордонного українця. 
Безумовно, це негативно впли¬ 
ває і на діяльність Національ¬ 
ної комісії з питань закордонних 
українців як органу, який був 
створений саме для реалізації 
державної політики підтримки 
закордонних українців. Як вида¬ 
ється, виправити ситуацію на 
краще в цій сфері може лише 
подальше вдосконалення відпо¬ 
відного закону і надання закор¬ 
донним українцям адекватних 
пільг і гарантій. 

Безумовно, надзвичайно 
позитивним явищем у сфері 
зв'язків з українською діаспорою 
є проведення в нашій державі 
всесвітніх форумів українців. 
Започатковане 1992 р., їх про¬ 
ведення вже стало державною 
традицією. Як правило, форуми 
проводяться напередодні Дня 
незалежності України і є важ¬ 
ливим символом національної 
єдності та консолідації зусиль 
українців усього світу. Форум є 
вищим керівним органом Укра¬ 
їнської всесвітньої координацій¬ 
ної ради і згідно з його Статутом 
скликається раз на чотири роки. 
На жаль, черговий V Форум, 
який мав відбутися 2010 р., був 
з великими труднощами про¬ 
ведений лише в наступному 
2011 р., напередодні 20-ї річниці 
незалежності України. У ньому 
взяли участь майже 300 деле¬ 
гатів із більш ніж 40 країн світу: 
100 делегатів від східної діа¬ 
спори, 100 - західної і 100 - з 
України. 

Безумовно, Форум, який 
проходив 19 - 21 серпня 2011 р. 
в Києві, мав велике суспільне 
значення, оскільки його учас¬ 
ники вказали на ті труднощі, 
що мають місце у сфері спів¬ 
праці держави із закордонними 
українцями, а також визначили 
певні цілі. Хоч із значним запіз¬ 
ненням, усе ж було затверджено 
Державну програму співпраці 
із закордонними українцями 
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до 2015 р. [5], сформовану на 
основі запитів громадських орга¬ 
нізацій закордонних українців, 
узагальнених дипломатичними 
представництвами України за 
кордоном, яка обговорювалася 
також з представниками Україн¬ 
ської всесвітньої координаційної 
ради й товариства «Україна -
Світ». 

Попри певні перестороги, 
є надія на те, що зазначена 
Державна програма сприятиме 
подальшій консолідації україн¬ 
ської нації, збереженню етнічної 
та національно-культурної іден¬ 
тичності українців, які прожива¬ 
ють за кордоном, зміцненню їх 
зв'язків з Україною. Вона може 
допомогти й більш повному 
використанню інтелектуального, 
культурного та духовного потен¬ 
ціалу закордонних українців у 
справі подальшої розбудови 
демократії в Україні. 

Політика підтримки держа¬ 
вою зв'язків із закордонними 
українцями здійснюється на 
основі відповідних положень 
Конституції України, Закону 
України «Про правовий статус 
закордонних українців», Дер¬ 
жавної програми співпраці із 
закордонними українцями до 
2015 р. та інших нормативно-
правових актів України. При 
цьому має враховуватися зако¬ 
нодавство держав громадянства 
закордонних українців, а сама 
політика повинна здійснюватися 

на принципах і нормах Загальної 
декларації прав людини, Рамко¬ 
вої конвенції Ради Європи про 
захист національних меншин, 
Європейської хартії регіональ¬ 
них мов або мов меншин, інших 
ратифікованих Україною міжна¬ 
родних договорів. 

Аналізуючи Програму співп¬ 
раці із закордонними україн¬ 
цями, можна зробити дещо 
обнадійливий висновок про 
те, що держава розуміє ті сер¬ 
йозні проблеми, які існують у 
цій сфері. У Програмі констату¬ 
ється, що сьогодні закордонні 
українці втрачають національно-
культурну ідентичність унаслідок 
соціально-духовної адаптації 
до реалій країн їх проживання, 
а також їхньої роз'єднаності. 
Скорочується чисельність орга¬ 
нізацій закордонних українців, 
знижується їх активність, звужу¬ 
ється сфера використання укра¬ 
їнської мови. 

У Програмі підкреслюється, 
що закордонними українцями є 
переважно українські емігранти 
другого, третього і четвертого 
поколінь, які втрачають зв'язок 
з історичною Батьківщиною, а 
сучасні тенденції розвитку гло¬ 
бального суспільства приско¬ 
рюють інтеграцію закордонних 
українців та негативно вплива¬ 
ють на їх національну самосвідо¬ 
мість. Оптимальне розв'язання 
даної проблеми можливе на 
основі порівняльного аналізу 
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двох варіантів: утворення спе¬ 
ціального державного органу, 
на який покладаються функції 
щодо забезпечення розвитку 
зв'язків із закордонними укра¬ 
їнцями, що потребує значних 
видатків державного бюджету, 
та розроблення відповідної 
Програми, до виконання якої 
повинні залучатися зацікавлені 
центральні й місцеві органи 
виконавчої влади, органи місце¬ 
вого самоврядування та громад¬ 
ські організації [2]. 

Державна політика під¬ 
тримки закордонних українців 
здійснюється сьогодні Міністер¬ 
ством культури України, Мініс¬ 
терством освіти і науки України, 
Державним комітетом телеба¬ 
чення і радіомовлення, а також 
Міжвідомчою координаційною 
радою з питань забезпечення 
розвитку зв'язків із закордон¬ 
ними українцями при Кабінеті 
Міністрів України. Як видається, 
вищевказані уповноважені 
органи влади, а також ново-
створене Міністерство молоді 
та спорту України, повинні 
більш відповідально та якісно 
виконувати свої функції, а весь 
комплекс питань, пов'язаних із 
закордонними українцями та 
трудовими мігрантами, підняти 
на новий, більш високий рівень. 
Аналіз практики діяльності від¬ 
повідних державних органів і 
громадських організацій свід¬ 
чить, що навіть в умовах не 

зовсім досконалого українського 
законодавства існують досить 
великі резерви для покра¬ 
щення відповідної державної 
політики. Зокрема, на сьогодні 
у понад 30 країнах світу при 
посольствах України створено 
ради громадських організацій 
закордонних українців, діяль¬ 
ність яких спрямована на збе¬ 
реження національно-культур¬ 
ної самобутності, консолідацію 
українців, зміцнення зв'язків з 
історичною Батьківщиною. Існу¬ 
ючі при дипломатичних пред¬ 
ставництвах України культурно-
інформаційні центри можуть 
відігравати більш помітну роль 
у підтримці зв'язків із закор¬ 
донними українцями, сприяючи 
задоволенню їх мовних, інфор¬ 
маційних, культурних та інших 
потреб. Такі центри відкрито в 
Австрії, Бєларусі, Бельгії, Греції, 
Грузії, Ізраїлі, Італії, Казахстані, 
Румунії, Португалії, Франції, 
США та в деяких інших країнах. 

Заходи, спрямовані на 
забезпечення прав закордонних 
українців, реалізуються в рам¬ 
ках діяльності ПАРЕ та Кабінету 
міністрів Ради Європи, Комісара 
Ради Європи з прав людини 
та експертних органів Ради 
Європи. Таким чином, певні 
передумови для більш ефектив¬ 
ної співпраці із закордонними 
українцями та їх громадськими 
організаціями в нашій державі 
є. Але така співпраця вимагає 
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забезпечення стабільного й 
реального фінансування відпо¬ 
відних програм. Перш за все 
це стосується фінансової під¬ 
тримки діяльності українських 
культурно-інформаційних цен¬ 
трів в країнах, де прожива¬ 
ють закордонні українці; при¬ 
дбання навчально-методичної 
літератури, підручників, інших 
книг, необхідних для поповне¬ 
ння бібліотек та навчання; обла¬ 
штування осередків української 
культури, українських шкіл і 
класів за кордоном інвентарем, 
меблями, технічними засобами 
навчання; надання підтримки 
Інтернет-виданням і друкова¬ 
ним засобам масової інформації 
закордонних українців тощо. 

Держава повинна виходити 
з того, що на сьогодні українці 
складають одну з найбільш 
численних діаспор в Європі. 
Зокрема, в Російській Федерації 
громадян української національ¬ 
ності проживає за неофіційними 
статистичними даними близько 
10 млн (із них 1,93 млн осіб офі
ційно мають статус громадянина 
РФ); у Канаді - близько 1,2 млн; 
США - від 900 тис. до 1,5 млн; 
Бразилії - 600 тис.; Казахстані 
- 550 тис.; Молдові - 455 тис.; 
Вірменії - 300-350 тис.; Бєларусі 
- від 237 до 500 тис.; Німеччині 
- 140 тис.; Узбекистані - 95 тис. 
осіб [7]. 

Останнім часом дещо зміни¬ 
лась вікова група серед потен-

ційних емігрантів. Усе частіше 
хоче виїхати з України молодь. 
Найбільш привабливим у цьому 
сенсі вважаються країни Європи 
(63 %), США чи Канада (42 %), 
Австралія (20 %), Росія (14 %). 
Найменше всього живе україн¬ 
ців в Уганді, Бурунді та Руанді -
по три особи [7]. 

Реалізуючи політику від¬ 
носно закордонних українців, 
Україна, як держава, повинна 
виходити з того, що така полі¬ 
тика є складовою внутрішньої 
і зовнішньої політики держави, 
а її реалізація передбачає 
здійснення органами держав¬ 
ної влади, органами місцевого 
самоврядування, громадськими 
організаціями економічних, соці¬ 
альних, інформаційних, освітніх, 
культурно-мистецьких, організа¬ 
ційних та інших заходів, зокрема 
надання закордонним українцям 
державної підтримки й допо¬ 
моги з урахуванням їх реальних 
потреб, відповідно до загаль¬ 
новизнаних принципів і норм 
міжнародного права, чинного 
законодавства України, а також 
національного законодавства 
іноземних держав [8]. 

Безумовно, співпраця з іно¬ 
земними українцями є важли¬ 
вим чинником утвердження 
позитивного міжнародного імі¬ 
джу України, розвитку економіч¬ 
них, культурних та інших зв'язків 
з іноземними державами, забез¬ 
печення економічної, культурної 
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та інформаційної присутності 
в геополітично-важливих для 
України регіонах. Недооціню-

вати, а тим більше ігнорувати ці 
реалії, як держава, так і неуря¬ 
дові організації ніяк не можуть. 
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ДО ПИТАННЯ ПРО ФОРМУ ДОГОВОРУ ДАРУВАННЯ 
У статті досліджуються правові норми, що визначають форму договору дарування. Про¬ 

аналізовано окремі види форм договору дарування та юридичні ознаки, що їх зумовлюють. 
Зроблено висновок про специфіку відносин дарування, які потребують диференційованого 
підходу у вирішенні питання щодо їх оформлення. 

Ключові слова: усна та письмова форми договору дарування, нотаріальне посвідчення 
договору дарування. 

Цивільний кодекс України 
(далі - ЦК України) значно змі¬ 
нив правову регламентацію 
договору дарування. По-новому 
було сформульовано під¬ 
хід до форми договору дару¬ 
вання. Разом із тим ЦК Укра¬ 
їни не розв'язав усіх проблем, 
пов'язаних із формою договору 
дарування, не всі законодавчі 
новели можна визнати обґрун¬ 
тованими та чітко визначеними, 
деякі з них потребують взаємо¬ 
узгодження й подальшого вдо¬ 
сконалення. 

У різні часи доктриналь-
ними проблемами форми дого¬ 
ворів займалися такі вчені, як 
М. І. Брагинський, О. В. Дзера, 
І . В. Єлєсєєв, О. В. Коновалов, 
Н. С. Кузнєцова, В. В. Луць, 
Д. І . Меєр, П. Л. Рихлецький, 
О. П. Сергеєв, М. М. Сібільов, 
С. М. Солових, Г. Ф. Шершене-
вич та ін. 

Метою статті є теоретична 
систематизація норм ЦК Укра¬ 
їни, що регламентують форму 
договору дарування, та їх дослі¬ 
дження на предмет взаємної 
узгодженості й відповідності 
вимогам часу. 

Аналіз чинного законо¬ 
давства свідчить, що форма 
договору дарування залежить 
від предмета договору та його 
змісту. 

Залежно від предмета 
договору дарування він може 
бути укладений у таких фор¬ 
мах: усній; письмовій (про¬ 
стій письмовій та письмовій, 
що ускладнена нотаріальним 
посвідченням). 

Відповідно до ч. 1 ст. 719 
ЦК України [1] договір дару¬ 
вання предметів особистого 
користування та побутового 
призначення може бути укла¬ 
дений усно. Таке положення 
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закону пов'язано з тим, що 
договори дарування зазначе¬ 
них предметів зазвичай укла¬ 
даються, виконуються та при¬ 
пиняються в один момент. На 
рівні загальних положень про 
форму правочину це правило 
сформульовано в ч. 1 ст. 206 
ЦК України, згідно з якою усно 
можуть вчинятися правочини, 
які повністю виконуються сто¬ 
ронами у момент їх вчинення, 
за винятком правочинів, які 
підлягають нотаріальному 
посвідченню та/або державній 
реєстрації, а також правочинів, 
для яких недодержання пись¬ 
мової форми має наслідком їх 
недійсність. 

В усній формі також може 
бути укладено договір дару¬ 
вання рухомих речей, які мають 
особливу цінність. Такий дого¬ 
вір є правомірним, якщо суд не 
встановить, що обдаровуваний 
заволодів майном незаконно 
(ч. 4 ст. 719 ЦК України). Дого¬ 
вір дарування вказаних пред¬ 
метів може супроводжуватися 
передачею предмета дару або 
символів дару. Подекуди таке 
дарування супроводжується 
передачею правовстановлюю-
чих або інших документів, що є 
приналежністю речі, яка дару¬ 
ється, але це не свідчить про 
письмову форму такого дого¬ 
вору. Наприклад, даруваль-
ник, передаючи в дар побутову 
техніку, може замість самого 

дарунку (побутового приладу) 
передати обдаровуваному 
паспорт приладу або іншу тех¬ 
нічну чи гарантійну докумен¬ 
тацію, прийняття якої з боку 
обдаровуваного буде свідчити 
про укладення та виконання 
договору дарування. Сторони 
в такому випадку, укладаючи 
договір, здійснюють волевияв¬ 
лення словами, а прийняття 
речі обдаровуваним підтвер¬ 
джується прийняттям символів 
речі. Частіше передання сим¬ 
волів дарунку (ключів, маке¬ 
тів) використовується під час 
дарування нерухомого майна, 
але в таких випадках договір 
дарування належить укладати 
в письмовій формі, що усклад¬ 
нена нотаріальним посвідчен¬ 
ням. 

У простій письмовій формі 
належить вчиняти всі договори 
дарування, які підпадають під 
ознаки правочинів, що перед¬ 
бачені ст. 208 ЦК України. Разом 
із тим ч. 3 ст. 719 ЦК України 
встановлює обов'язкову пись¬ 
мову форму для: 

а) договору дарування 
майнового права; 

б) договору дарування з 
обов'язком передати дарунок у 
майбутньому. В цьому випадку 
форма договору дарування 
визначаться не предметом дого¬ 
вору, а його змістом. 

За загальним правилом 
про наслідки недодержання 
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простої письмової форми пра-
вочину останній є дійсним, крім 
випадків, встановлених зако¬ 
ном, але оспорювання факту 
його вчинення не може ґрун¬ 
туватися на свідченнях свідків. 
Саме такий окремий випадок 
і передбачає вище названа 
ч. 3 ст. 719 ЦК України. Отже, 
укладення договору дарування 
майнового права або договору 
дарування з обов'язком пере¬ 
дати дарунок у майбутньому в 
усній формі має своїм наслід¬ 
ком їх нікчемність. Досліджу¬ 
ючи аналогічні питання за 
Цивільним кодексом Російської 
Федерації, О. В. Коновалов 
зазначає, що при недодержані 
встановленої законом форми 
договору дарування фактичне 
передання майна в дар може 
викликати виникнення в обда¬ 
ровуваного права власності на 
такий дарунок тільки після вчи¬ 
нення договору «постфактум» 
у належній формі або за набу-
вальною давністю [2, с. 189]. 

Варто зауважити, що вста¬ 
новлення обов'язкової письмо¬ 
вої форми для зазначених дого¬ 
ворів дарування є виправданим. 
Адже наявність матеріалізова¬ 
ної волі сторін дає змогу напевно 
стверджувати про існування між 
ними договірного зв'язку та його 
особливостей. З одного боку, 
письмова форма договору дару¬ 
вання дозволяє більш ефек¬ 
тивно регулювати відносини між 

дарувальником та обдаровува¬ 
ним на стадії виконання дого¬ 
вору, а з іншого - спрощує дове¬ 
дення тих чи інших фактів у разі 
невиконання чи неналежного 
виконання договору дарування. 
Тому особа, яка обіцяє подару¬ 
вати майно в майбутньому, має 
засвідчити свою волю в доку¬ 
менті, що, зокрема, буде свід¬ 
чити про усвідомлене вчинення 
такої обіцянки. Дарування май¬ 
нового права здійснюється пись¬ 
мово, адже в дар передається 
не матеріалізований об'єкт 
цивільного права. Отже, перехід 
права власності на такий об'єкт 
обґрунтовано супроводжується 
оформленням у встановленому 
законом порядку. 

У науковій літературі 
можна зустріти різні погляди 
на форму договору дарування 
з обов'язком передати дарунок 
у майбутньому. Так, свого часу 
Г. Ф. Шершеневич дещо іншим 
чином вирішував питання про 
форму договору дарування з 
обов'язком передати дарунок у 
майбутньому. Вчений зазначав, 
що у випадку, коли даруванням 
встановлюється зобов'язальне 
відношення, за яким даруваль-
ник зобов'язується в майбут¬ 
ньому передати речі, письмова 
форма договору не вимага¬ 
ється [3, с. 441]. Необґрунтова¬ 
ність зазначеної думки підкрес¬ 
лювала норма, що містилася 
в ст. 249 Проекту Цивільного 
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уложенія Російської імперії, 
згідно з якою дарування рухо¬ 
мого майна на будь-яку суму 
має бути посвідчене дару-
вальником у письмовій формі, 
якщо воно не супроводжується 
негайним переданням такого 
майна [4, с. 44]. І хоча Проект 
Цивільного уложення так і не 
набрав чинності через соці¬ 
ально-політичні катаклізми 
кінця ХІХ початку ХХ ст., варто 
підкреслити його змістовність 
та виваженість. Положення про 
форму договору дарування з 
обов'язком передати дарунок 
у майбутньому було рецепі-
йовано укладачами Проекту з 
Германського цивільного уло-
ження, де § 518 передбачав 
нотаріальне посвідчення обі¬ 
цянки подарувати що-небудь 
[5, с. 107]. Отже, норми ЦК 
України щодо форми договору 
дарування з обов'язком пере¬ 
дати дарунок у майбутньому 
відповідають найкращим зраз¬ 
кам вітчизняної та закордонної 
цивілістичної думки. 

Говорячи про письмову 
форму договору дарування, 
слід зазначити, що згідно з ч. 1 
ст. 207 ЦК України правочин 
вважається таким, що вчинений 
у письмовій формі, якщо його 
зміст зафіксований в одному 
або кількох документах, у лис¬ 
тах, телеграмах, якими обміня¬ 
лися сторони. Правочин вва¬ 
жається вчиненим у письмовій 

формі, якщо він підписаний 
його стороною або сторонами, 
тому є доцільним розгляд 
питання про укладення та під¬ 
писання електронних дого¬ 
ворів. Останнім часом все 
більшого поширення набуває 
практика укладення догово¬ 
рів через комп'ютерні мережі. 
Тут воля сторін виявляється 
в електронних документах, 
які скріплюються, відповідно, 
електронними підписами. 
Згідно з ч. 3 ст. 207 ЦК Укра¬ 
їни використання електронно-
числового підпису або іншого 
аналога власноручного під¬ 
пису допускається у випадках, 
встановлених законом, іншими 
актами цивільного законодав¬ 
ства, або за письмовою згодою 
сторін, в якій мають міститися 
зразки відповідного аналога 
їхніх власноручних підписів. 
Правовий режим електронного 
підпису встановлений Законом 
України (далі - ЗУ) «Про елек¬ 
тронний цифровий підпис» 
від 22.05.2003 р., № 852-4 [6]. 
Згідно зі ст. 3 цього Закону 
електронний цифровий підпис 
за правовим статусом при¬ 
рівнюється до власноручного 
підпису (печатки) у разі, якщо: 
а) електронний цифровий 
підпис підтверджено з вико¬ 
ристанням посиленого серти¬ 
фіката ключа за допомогою 
надійних засобів цифрового 
підпису; б) під час перевірки 

52 2013/122 



Питання державного будівництва, 
конституційного, цивільного й міжнародного права 

використовувався посилений 
сертифікат ключа, чинний на 
момент накладення електро¬ 
нного цифрового підпису; 
в) особистий ключ підписувача 
відповідає відкритому ключу, 
зазначеному у сертифікаті. 

У письмовій формі з нота¬ 
ріальним посвідченням мають 
бути укладені договори дару¬ 
вання: 

а) нерухомої речі; 
б) валютних цінностей на 

суму, яка перевищує п'ятде-
сятикратний розмір неоподат¬ 
ковуваного мінімуму доходів 
громадян. 

Договір дарування нерухо¬ 
мої речі укладається у письмо¬ 
вій формі та підлягає нотарі¬ 
альному посвідченню у зв'язку 
з особливим характером пред¬ 
мета такого договору. Неру¬ 
хомі речі нерозривно пов'язані 
з землею, за винятком тих 
речей, на які згідно з зако¬ 
ном розповсюджений режим 
нерухомості. Ці речі зазвичай 
мають велику вартість і віді¬ 
грають значну соціальну роль. 
Названі особливості вимага¬ 
ють додаткової уваги до пра-
вочинів, за якими відбувається 
передання нерухомого майна у 
власність, а в деяких випадках 
і в користування. Призначення 
нотаріального посвідчення 
виявляється у наданні певним 
юридичним фактам, зокрема 
договорам, юридичної вірогід-

ності. Нотаріальна діяльність 
в Україні регламентується 
насамперед ЗУ «Про нотаріат 
в Україні» від 02.09.1993 р., 
№ 3425-12 [7] та Порядком вчи¬ 
нення нотаріальних дій нотарі¬ 
усами України, що затвердже¬ 
ний наказом Мінюсту України 
від 22.02.2012 р., № 296/5 [8]. 

Слід пам'ятати, що у разі 
недодержання сторонами 
вимоги закону про нотарі¬ 
альне посвідчення договору 
такий договір є нікчемним. У 
ЦК України є виключення з 
цього правила, адже згідно з 
ч. 2 ст. 220 ЦК, якщо сторони 
домовилися щодо всіх істотних 
умов договору, що підтверджу¬ 
ється письмовими доказами, і 
відбулося повне або часткове 
виконання договору, але одна 
із сторін ухилилася від його 
нотаріального посвідчення, 
суд може визнати такий договір 
дійсним. У цьому разі наступне 
нотаріальне посвідчення дого¬ 
вору не вимагається. 

Договір дарування валют¬ 
них цінностей на суму, яка 
перевищує п'ятдесятикратний 
розмір неоподатковуваного 
мінімуму доходів громадян, 
також укладається в письмовій 
формі та підлягає нотаріаль¬ 
ному посвідченню (ч. 5 ст. 719 
ЦК України). Відповідно до 
Інструкції з організації інкасації 
коштів та перевезення валют¬ 
них цінностей у банківських 

2013/122 53 



ПРОБЛЕМИ ЗАКОННОСТІ 

установах в Україні, затвер¬ 
дженої постановою Правління 
Національного банку України 
від 14.02.2007 р., № 45 [9], 
валютними цінностями є бан¬ 
ківські метали (золото, срібло, 
платина, метали платинової 
групи та ін.), валюта України, 
іноземна валюта, платіжні 
документи та інші цінні папери 
(акції, облігації, купони до них, 
бони, векселі (тратти), боргові 
розписки, акредитиви, чеки, 
банківські накази, депозитні 
сертифікати, ощадні книжки, 
інші банківські та фінансові 
документи тощо), золото та інші 
дорогоцінні метали у вигляді 
зливків, пластин, дорогоцінне 
каміння, інші коштовності. 

Сума неоподатковуваного 
мінімуму доходів громадян вста¬ 
новлена в п. 5 підрозд. 1 розд. 
20 Податкового кодексу України 
[10], згідно з яким вона дорів¬ 
нює 17 грн. Отже, дарування 
вищезазначених валютних цін¬ 
ностей на суму, що перевищує 
суму 850 грн., здійснюється у 
письмовій формі з нотаріаль¬ 
ним посвідченням. На практиці 
дарування грошей або доро¬ 
гоцінних металів та каміння не 
супроводжується письмовим 
оформленням. У першу чергу 
це стосується договорів дару¬ 
вання між фізичними особами. 
Формально зазначені договори 
є нікчемними, якщо сума гро¬ 
шей або вартість коштовностей 

перевищує 850 грн. Письмова 
форма і подальше нотаріальне 
посвідчення надають такому 
договору юридичної сили та 
забезпечують виконання подат¬ 
кових зобов'язань обдаровува¬ 
ного. Разом із тим не всі дару-
вальники усвідомлюють, що 
предметом дарування є валютні 
цінності, розпорядження якими 
потребує спеціального оформ¬ 
лення. Так, особа, яка на знак 
особистих відносин дарує іншій 
особі діаманти, мабуть, не буде 
вимагати нотаріального посвід¬ 
чення цього правочину, так 
само, як і особа, яка приймає 
такий дарунок, навряд чи сприй¬ 
має його як валютну цінність, що 
коштує більш ніж 850 грн. 

Участь нотаріуса у посвід¬ 
ченні договорів дарування 
валютних цінностей на суму, яка 
перевищує п'ятдесятикратний 
розмір неоподатковуваного міні¬ 
муму доходів громадян, перш 
за все спрямована на захист 
публічного інтересу. Такого 
висновку можна дійти, виходячи 
з аналізу ч. 4 та ч. 5 ст. 719 ЦК 
України. Як зазначалось, від¬ 
повідно до ч. 4 вказаної статті 
договір дарування рухомих 
речей, що мають особливу цін¬ 
ність, може вчинятися усно. До 
рухомих речей, які мають осо¬ 
бливу цінність, можна віднести 
всі предмети, що визнаються 
валютними цінностями. Але 
щодо останніх законодавство 
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передбачило складну письмову 
форму. Напевно, це пов'язано з 
намаганням держави не допус¬ 
тити ухилення від сплати подат¬ 
ків з боку обдаровуваного, який 
отримав значний прибуток від 
договору дарування. Така ситуа¬ 
ція не є виправданою. Навряд чи 
можна вважати вдалим перед¬ 
бачення в ЦК України норм, що 
завуальовано виконують фіс¬ 
кальні функції. 

Виходячи з вищевикладе-
ного, можна дійти висновку про 
те, що в ЦК України достатньо 
послідовно та виважено вре¬ 
гульовано більшість питань, 
пов'язаних з формою договору 
дарування. Стаття 719 ЦК Укра¬ 
їни передбачає як усну, так і 
письмову (в деяких випадках 
з нотаріальним посвідченням) 

форми для різних видів договору 
дарування. Було з'ясовано, що 
форма визначається залежно 
від предмета договору дару¬ 
вання або його змісту. 

Аналіз чинного законодав¬ 
ства дає змогу виявити певні 
недоліки, що стосуються оформ¬ 
лення договорів дарування неру¬ 
хомості та договорів дарування 
валютних цінностей на суму, яка 
перевищує п'ятдесятикратний 
розмір неоподатковуваного 
мінімуму доходів громадян. 
Подальше дослідження та вирі¬ 
шення зазначених проблем, а 
також визначення впливу форми 
договору дарування на момент 
його укладення, можуть бути 
предметами майбутніх наукових 
пошуків у межах запропонованої 
тематики. 
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АНАЛІЗ ПОДІЛУ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИН 
НА АБСОЛЮТНІ ТА ВІДНОСНІ 

У статті аналізується поділ цивільних правовідносин на абсолютні та відносні. Розгля¬ 
нуто особливості цих правовідносин та їх спільні й відмінні риси, зроблено висновки щодо їх 
характеристики. 

Ключові слова: правовідносини, абсолютність, відносність, суб'єктний склад, суб'єктивні 
права, суб'єктивні обов'язки. 

Поділ правовідносин на роботі В. К. Райхер [10]. З даної 
абсолютні та відносні тради- проблеми в юридичній науці є 
ційно вважається однією з осно- як прихильники [Див.: 5, c. 102; 
вних класифікацій у теорії права 12, c. 158, 159; 13, c. 104, 105], 
[9, c. 278]. так і супротивники [2, c. 113; 

У цивілістиці значну увагу 11, c. 111, 113, 269, 270] поділу 
приділено питанню поділу пра- правовідносин на абсолютні та 
вовідносин на абсолютні та від- відносні. Аргументи супротивни-
носні. Найбільш глибоке наукове ків абсолютних правовідносин 
обґрунтування з даної пробле- науково неспроможні. їх осно-
матики знайшло відображення в вний аргумент зводиться до 
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того, що правовідносини завжди 
можуть існувати тільки між кон¬ 
кретно визначеними особами, 
звідси вони роблять висновок, 
що абсолютних правовідносин у 
дійсності немає. Саме з цим і не 
можна погодитися. Вирішальне 
значення для здійснення абсо¬ 
лютних і відносних прав мають 
власні дії уповноваженої особи. 
Зобов'язані особи в абсолютних 
правовідносинах повинні лише 
не перешкоджати уповноваженій 
особі вчиняти дії по здійсненню 
абсолютного права. Саме тому 
обов'язок в абсолютних право¬ 
відносинах носить загальний 
характер, тобто покладається 
на всіх. Абсолютному праву 
відповідає обов'язок усякого і 
кожного утримуватися від вчи¬ 
нення дій , що перешкоджають 
нормальному здійсненню права. 
При цьому мова йде не про все 
населення земної кулі, як іро¬ 
нічно зауважує Д. М. Генкін, а 
тільки про осіб, підлеглих даній 
системі правопорядку. З цієї 
точки зору зобов'язані особи 
визначені й в абсолютних право¬ 
відносинах. Заперечуючи існу¬ 
вання абсолютних правовідно¬ 
син, Д. М. Генкін спирається на 
тезу О. С. Іоффе, згідно з якою 
правовідносини завжди є від¬ 
носинами між конкретними осо¬ 
бами [7, c. 20]. 

В. А. Лапач зазначає, що 
догматична конструкція абсо¬ 
лютних правовідносин базу-

ється на тій обставині, що 
уповноваженому суб'єкту проти¬ 
стоїть невизначено велике коло 
осіб, єдиний пасивний обов'язок 
будь-кого з них полягає в утри¬ 
манні від порушень абсолютного 
права. Активних обов'язків від
носно уповноваженого суб'єкта 
ніхто не має, своїх інтересів 
носій абсолютного права дося¬ 
гає без стороннього посередни¬ 
цтва [8, c. 2-3]. 

В юридичній літературі існує 
думка про те, що поділ цивіль¬ 
них правовідносин на абсо¬ 
лютні та відносні носить знач¬ 
ною мірою умовний характер, 
оскільки у багатьох цивільних 
правовідносинах поєднуються 
як абсолютні, так і відносні еле¬ 
менти. Так, орендні правовідно¬ 
сини носять відносний характер. 
Між тим право орендаря може 
бути порушено і захищається 
від порушень з боку не тільки 
орендодавця, але й інших ото¬ 
чуючих орендаря осіб [5, c. 102]. 

У свою чергу, С. П. Гришаєв 
вказує на умовність поділу пра¬ 
вовідносин на абсолютні та від¬ 
носні, яка полягає в тому, що, 
по-перше, при порушенні абсо¬ 
лютного суб'єктивного права в 
правовідносинах з'являється 
конкретна особа, яка зобов'язана 
відшкодувати шкоду, а, по-друге, 
не тільки зобов'язана особа, але 
всякий і кожний повинен утриму¬ 
ватися від порушення відносних 
прав (зокрема, не вчиняти дії, 
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що перешкоджають виконанню 
обов'язку, що випливає з віднос
них правовідносин) [4, c. 122]. 

Визнаючи обґрунтованість 
зазначених зауважень, у той же 
час можна вважати зроблений 
авторами висновок поверхне¬ 
вим. По-перше, у разі порушення 
абсолютного права (наприклад, 
при заподіянні шкоди речі, що 
належить суб'єкту на праві 
власності) складаються нові 
правовідносини. Причому дані 
правовідносини є відносними, 
оскільки їх сторони (заподію-
вач шкоди і потерпілий) строго 
визначені. Підставою виник¬ 
нення таких правовідносин є 
передбачений законом юридич¬ 
ний факт - заподіяння шкоди. 
Отже, поява в даному випадку 
визначеної зобов'язаної особи 
свідчить про виникнення нових 
відносних правовідносин, а 
зовсім не про ущербність існу¬ 
ючих абсолютних. По-друге, 
загальнорегулятивний обов'язок 
неуправомочених осіб не пере¬ 
шкоджати здійсненню прина-
лежних суб'єкту прав становить 
безпосередній зміст абсолютних 
правовідносин, тоді як метою 
відносних правовідносин є задо¬ 
волення інтересу уповноваже¬ 
ної особи діями зобов'язаної. 
Так, якщо третя особа створить 
перешкоди для виконання дого¬ 
вору купівлі-продажу за допо¬ 
могою крадіжки речі, що підля¬ 
гає передачі покупцеві, його дії 

будуть оцінюватися виключно 
як порушення абсолютного 
суб'єктивного права власності 
(саме на місці абсолютних пра¬ 
вовідносин між власником і 
заподіювачем шкоди буде скла¬ 
датися нове відносне деліктне 
зобов'язання). При цьому від¬ 
носна природа правовідносин 
між покупцем і продавцем зали¬ 
шиться незмінною. 

Таким чином, абсолют
ними називаються такі пра¬ 
вовідносини, в яких уповно¬ 
важеній особі протистоїть 
невизначене коло зобов'язаних 
суб'єктів. С. С. Алексєєв зазна¬ 
чав, що аналізовані права іме¬ 
нуються абсолютними тому, що, 
по-перше, їх активний центр 
- у суб'єктивному праві, що 
надає його носієві широкі мож¬ 
ливості для поведінки за своїм 
розсудом, а, по-друге, всі інші 
суб'єкти («всякий і кожний») 
зобов'язані утримуватися від 
порушення даного конкретного 
суб'єктивного права [1, c. 106]. 
Наприклад, правовідносини, які 
мають місце між власником і 
всіма третіми особами; між влас¬ 
ником виключних прав на твори 
науки, літератури і мистецтва та 
інші результати інтелектуальної 
діяльності та всіма третіми осо¬ 
бами. У цих правовідносинах 
праву власника, праву автора на 
результат інтелектуальної діяль¬ 
ності кореспондують обов'язки 
невизначеного кола осіб не 
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порушувати дані права. Тому ці 
права абсолютні з боку уповно¬ 
важених осіб, а обов'язки, що 
кореспондуються їм, є загаль-
норегулятивними і належать 
кожній правосуб'єктній особі [3, 
c. 131]. 

У теорії цивільного права 
склалася думка про те, що 
в абсолютних правовідноси¬ 
нах праву власника кореспон¬ 
дує обов'язок невизначеного 
кола осіб не порушувати його 
права (право власності). Вини¬ 
кає питання: з приводу чого 
з'являється даний обов'язок 
невизначеного кола суб'єктів? 
Відразу слідує відповідь: з при¬ 
воду будь-яких об'єктів, цивіль¬ 
них прав . Відповідно до ст. 177 
Цивільного кодексу України 
об'єктами цивільних прав є 
речі, в тому числі гроші та цінні 
папери, інше майно, майнові 
права, результати робіт, послуги, 
результати інтелектуальної, 
творчої діяльності, інформація, 
а також інші матеріальні й нема¬ 
теріальні блага. О. Ю. Сідорова 
зазначає, що абсолютні пра¬ 
вовідносини носять майновий 
характер, за винятком відносин 
з приводу особистої та сімейної 
таємниці, які є немайновими, 
але можуть бути пов'язані з май
новими [11, c. 20]. 

Таким чином, можна зро¬ 
бити висновок, що сутність 
абсолютних правовідносин 
полягає у встановленні певного 

роду правового зв'язку безпо
середньо між суб'єктом права і 
його (права) об'єктом. У свій час 
Рене Давид зазначав: «Відмов¬ 
ляючись від романських тради¬ 
цій, радянські юристи виходять 
з того, що право завжди регу¬ 
лює відносини між людьми; існу¬ 
вання права, що поєднує особу 
і річ, власника і об'єкт власності 
...» [6, c. 198]. 

Абсолютність поширюється 
на суб'єктивні права та обов'язки 
в цих відносинах. Так, абсо¬ 
лютний суб'єктивний обов'язок 
покладається на кожного, і його 
зміст полягає в утриманні від 
порушення абсолютного права. 
Абсолютність суб'єктивного 
права - в його охороні від усіх і 
кожного та в його здійсненні на 
підставі власної діяльності упо¬ 
вноваженої особи. 

Отже, в абсолютних пра¬ 
вовідносинах визначено лише 
одну сторону, яка має право, 
тобто уповноважену сторону. 
Зобов'язана сторона - це 
кожен, чий обов'язок поля¬ 
гає в утриманні від порушення 
суб'єктивних прав, тобто неви-
значене коло осіб - кожен і всі 
[14, c. 79-80]. 

У найбільш простому 
викладі сутність абсолютного 
суб'єктивного права полягає в 
правомочності на власні дії, що 
означає можливість самостій¬ 
ного вчинення суб'єктом фак¬ 
тичних та юридично значущих 

2013/122 59 



ПРОБЛЕМИ ЗАКОННОСТІ 

дій. Цьому абсолютному праву 
протистоїть обов'язок пасивного 
типу, який витікає з цивільно-
правових заборон і за своєю 
природою означає юридичну 
неможливість здійснення дій, 
що порушують публічні інтереси 
та абсолютне суб'єктивне право 
уповноваженої особи. 

Відносними називаються 
цивільні правовідносини, в яких 
уповноваженій особі протистоїть 
строго визначена зобов'язана 
особа. Це може бути як одна, 
так і кілька строго визначених 
осіб. Обов'язки у відносних пра¬ 
вовідносинах можуть полягати 
не лише в утриманні від дій, 
але і в здійсненні певних пози¬ 
тивних дій. Так, між учасниками 
спільної часткової власності, 
між кредитором і боржником, 
між потерпілим і заподіювачем 
шкоди існують відносні право¬ 
відносини, оскільки суб'єктивний 
склад даних правовідносин 
строго визначений. їх права та 
обов'язки взаємно кореспон¬ 
дуються, тобто кожна сторона 
правовідносин має права та 
обов'язки відносно один одного. 
Тому вони й іменуються віднос¬ 
ними правовідносинами. 

У відносних правовідно¬ 
синах, де інтерес однієї сто¬ 
рони задовольняється через 
дії зобов'язаної сторони, 
суб'єктивне право виступає як 
право вимагати від зобов'язаної 
сторони здійснення тих чи інших 

дій - передачі речі, поставки 
продукції, участі у вихованні 
дітей та ін. 

Відносні й абсолютні відно¬ 
сини мають істотні відмінні осо¬ 
бливості. Яскраво та образно 
ці особливості охарактеризував 
В. К. Райхер. Зв'язок між людьми 
в правовідносинах, писав він, 
встановлюється або за типом 
прямих проводів, простягнутих 
між певними точками простору, 
або за типом бездротового 
зв'язку, що з'єднує дану точку 
простору з абсолютно невизна-
ченим числом всіх інших точок. 
У першому випадку (відносні 
правовідносини) правова енер¬ 
гія проходить лише даним про¬ 
водом, хоча і розсіюється разом 
з тим у навколишньому просторі 
(непряме, віддзеркалює дію за 
адресою третіх осіб). У другому 
випадку (абсолютні право¬ 
відносини) право випромінює 
енергію з однієї точки хвиле¬ 
подібно, безпосередньо на всі 
боки соціального середовища 
[10, c. 304]. 

Продовжуючи думку 
В. К. Райхера, С. С. Алексєєв 
вказував на досить суттєву рису 
загальних правових зв'язків. 
Якщо відносні правовідносини 
можна позначити формулою 
«один до одного», абсолютні 
- «один до кожного». Тут вже 
право випромінює енергію з 
кожної точки безпосередньо на 
всі боки [1, c. 106]. 
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Для відносних правовідно¬ 
син характерна складна, сис¬ 
темна структура змісту. Ядро 
змісту відносних правовідносин 
становлять основні права та 
обов'язки сторін. 

Важливість встановлення 
особи - учасниці відносних 
правовідносин має велике зна¬ 
чення в разі застосування засо¬ 
бів цивільно-правового захисту 
їх прав. За договором підряду, 
наприклад, перед замовником 
відповідає тільки підрядник -
особа, яка є безпосередньою 
учасницею правовідносин. 
Будь-яких вимог до інших осіб 
висунуто бути не може. Якщо ж 
виконання певної частини робіт 
покладено на іншу особу - суб¬ 
підрядника, ця обставина має 
зазначатися в договорі. 

У деяких випадках у пра¬ 
вовідносинах може виникнути 
необхідність заміни їх учасників. 
За згодою кредитора боржник, 
наприклад, має право пере¬ 
вести свій борг на іншу особу, 
яка і буде надалі виступати як 
учасниця правовідносин. Мож¬ 
лива також і заміна кредитора. 
У будь-якому випадку заміна 
учасника проводиться за спеці¬ 
альними правилами, передба¬ 
ченими законодавством. Однак 
це не порушує загального прин¬ 
ципу щодо необхідності визна¬ 
ченості суб'єктів відносних пра¬ 
вовідносин, оскільки й після 
проведеної заміни склад учас-

ників правовідносин залиша¬ 
ється чітко визначеним. У дея¬ 
ких випадках заміна учасників 
правовідносин взагалі не може 
мати місця як, наприклад, у разі 
завдання шкоди. Тільки особа, 
якій було заподіяно шкоду 
(потерпіла), має право на її від¬ 
шкодування і це право не може 
бути передано іншій особі. У 
свою чергу лише особа, яка 
завдала шкоду, може визна¬ 
чатися як зобов'язана сторона 
[13, c. 104-105]. 

Треба звернути увагу на 
одну важливу особливість від¬ 
носин права власності. Вони, 
як вже зазначалося, є абсолют¬ 
ними правовідносинами. У разі 
порушення права власності 
виникають уже конкретні право¬ 
відносини, обидві сторони якого 
чітко визначені - це власник 
майна та особа, яка порушила 
належне йому право власності 
- правопорушник. Ці правовід¬ 
носини перетворюються вже на 
відносні. 

З цього можна зробити 
висновок, що для того, щоб 
визначити правовідносини з 
точки зору їх абсолютності чи 
відносності, необхідно ретельно 
простежити суб'єктний склад 
правовідносини й визначити, 
до якого з видів правовідносин 
належать дані правовідносини. 
Також необхідно мати на увазі, 
що в деяких випадках абсо¬ 
лютні правовідносини можуть 
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бути трансформовані у від
носні, але відносні правовідно
сини не можуть бути транс¬ 
формовані в абсолютні, тому 
що у відносних правовідносинах 
завжди визначені сторони, як 
уже зазначалося, вони можуть 
бути заміненими, але все таки 
вони є (тобто уповноважена та 
зобов'язана особи). 

Таким чином, практичне 
значення такого розмежування 
цивільних правовідносин поля¬ 
гає в тому, що право уповноваже¬ 
ної особи в абсолютних право¬ 
відносинах може бути порушене 
будь-якою особою. Право ж упо¬ 
вноваженої особи у відносних 
правовідносинах можуть бути 
порушені з боку строго визна¬ 
чених осіб, які беруть участь у 
даних правовідносинах. Відпо¬ 
відно до цього право уповно¬ 
важеної особи в абсолютних 
правовідносинах захищається 
від порушень з боку будь-якої 
особи, а право уповноваженої 
особи у відносних правовідноси¬ 
нах захищається від порушень з 
боку строго визначених осіб. 

Через призму вчиненого 
правопорушення можна про¬ 
стежити відмінні риси, а також 
взаємозв'язок абсолютних 
і відносних правовідносин. 
Так, унаслідок порушення 
чужого абсолютного цивіль¬ 
ного права можуть виникати 
відносини цивільно-правової 
відповідальності, змістом яких 

є відшкодування (компенса¬ 
ція) завданої уповноваженій 
особі майнової чи немайнової 
(моральної) шкоди. Ці відно¬ 
сини, на відміну від порушених 
абсолютних правовідносин, 
передбачають наявність цілком 
визначеного заподіювача шкоди 
і суб'єкта відповідальності, 
тому вони є відносними. Тобто 
виникає ситуація, коли поряд з 
умовно постійним не персона¬ 
лізованим правовим зв'язком, 
що може продовжувати існу¬ 
вати з приводу певного об'єкта 
між уповноваженим суб'єктом і 
всіма іншими особами (включно 
з правопорушником), виникають 
індивідуалізовані правові відно¬ 
сини між потерпілим і конкрет¬ 
ним суб'єктом відповідальності, 
на якого покладається обов'язок 
надати належну потерпілому 
компенсацію. 

Отже, відносними пра¬ 
вовідносинами є передусім 
зобов'язальні відносини (делік
тні зобов'язання та відносини 
договірної відповідальності), 
а також інші відносини, де на 
конкретного, цілком визначе¬ 
ного боржника покладається 
обов'язок активного типу. Осно¬ 
вною підставою виникнення 
зазначених правовідносин є 
договори. Суть цих правовідно¬ 
син уможливлює використання 
таких специфічних способів 
цивільно-правового захисту, 
якими є, наприклад, примусове 
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виконання обов'язку в натурі, 
відмова від зобов'язання, якщо 
це встановлено договором або 
законом, стягнення неустойки 
[12, c. 159]. 

З проведеного аналізу 
можна зробити такий висновок: 
1) абсолютні правовідносини 
виникають між суб'єктом права 
з приводу будь-якого об'єкта 
цивільних прав та необмеже-

ною кількістю невизначених 
зобов'язаних суб'єктів; у свою 
чергу, відносні правовідносини 
виникають між строго визначе¬ 
ними суб'єктами; 2) в абсолют¬ 
них та відносних правовідноси¬ 
нах у суб'єктів виникають певні 
права та обов'язки, що охоро¬ 
няються законом; 3) абсолютні 
правовідносини можуть бути 
трансформовані у відносні. 
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АНАЛИЗ ДЕЛЕНИЯ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВООТНОШЕНИЙ 
НА АБСОЛЮТНЫЕ И ОТНОСИТЕЛЬНЫЕ 

Наден В. В. 
В статье анализируется деление правоотношений на абсолютные и относительные. 

Рассмотрены особенности этих правоотношений, их общие и отличительные черты, сделаны 
выводы относительно их характеристики. 

Ключевые слова: правоотношения, абсолютность, относительность, субъективный со¬ 
став, субъективные права, субъективные обязанности. 
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ПРИНЦИПИ ПРАВОВОЇ ПОЛІТИКИ 
У МІЖНАРОДНОМУ ПРИВАТНОМУ ПРАВІ 

Статтю присвячено дослідженню сутності, функціональності та значення принципів 
правової політики у міжнародному приватному праві, з'ясуванню їх місця серед інших еле¬ 
ментів цієї системи. 

Ключові слова: правова політика, принципи права, принципи правової політики у між¬ 
народному приватному праві. 

Дослідження правової полі¬ 
тики у міжнародному приват¬ 
ному праві неминуче звертає 
увагу на з'ясуванні її принци¬ 
пів - основних, вихідних поло¬ 
жень, начал, відправних пунк¬ 
тів, керівних ідей, першооснов 
і передумов цієї діяльності. За 
визначенням О. Ю. Рибакова, 
при науковій характеристиці 
будь-якої системи проблему 
принципу оминути неможливо, 
адже без неї тема, що розро¬ 
блюється, не буде глибоко роз-

крита і досліджена [10, c. 137]. 
Як відзначається в теорії полі¬ 
тики, безпринципна політика -
це взагалі не політика, а шара¬ 
хання із крайності у крайність [2, 
c. 31]; розуміння і роз'яснення 
політики неможливе без зна¬ 
ння принципів, що її формують, 
адже останні в концентрова¬ 
ному вигляді виражають саму 
політику [1, c. 32]. 

Тому будь-яка політика, 
особливо правова, повинна 
бути досліджена з точки зору її 
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принципів. На науковому рівні 
з'ясування принципів правової 
політики знаходимо у працях 
Є. В. Куманіна, О. В. Малько, 
Н. І. Матузова, В. А. Рудь-
ковського та К. В. Шундікова. 
Водночас принципи правової 
політики у міжнародному при¬ 
ватному праві стали предме¬ 
том дослідження лише в моно¬ 
графії А. А. Степанюк [Див.: 12, 
с. 97-113]. Аналіз означеного 
аспекту є необхідним компо¬ 
нентом глибинного дослідження 
правової політики у міжнарод¬ 
ному приватному праві. 

Для правової політики у між¬ 
народному приватному праві 
принципи мають надзвичайно 
важливе значення, адже, якщо 
її цінності й пріоритети вплива¬ 
ють на стратегію, то принципи є 
визначальними для тактики цієї 
діяльності. А тому принципи пра¬ 
вової політики у міжнародному 
приватному праві визначають 
її особливості, виокремлюють 
конкретні напрямки здійснення 
і функціонування, встановлю¬ 
ють окремі засоби, прийоми 
і способи цієї діяльності, від¬ 
бивають якісні характеристики 
її предметної спрямованості. 
У цих принципах відбивається 
найголовніше, сутнісне, визна¬ 
чальне, проступає характерне, 
особливе, що утворює сутнісну 
глибинність правової політики 
у міжнародному приватному 
праві. 

Принципи правової політики 
у міжнародному приватному 
праві мають як об'єктивну, так 
і суб'єктивну природу. Перша 
виявляється в тому, що вони 
зумовлені: економічними, полі¬ 
тичними, історичними, між¬ 
народними, культурними та 
іншими факторами й умовами 
зовнішнього середовища даної 
діяльності: її предметною спря¬ 
мованістю на правове регулю¬ 
вання і проведення організацій¬ 
них заходів, що мають на меті 
впорядкування приватно-між¬ 
народних суспільних відносин; 
закономірностями їх існування і 
розвитку. 

Суб'єктивна природа прин¬ 
ципів полягає в тому, що в них 
концентруються світоглядні 
позиції суб'єктів формування 
і реалізації правової політики, 
зосереджуються їх матеріальні, 
ідеологічні, економічні, політичні 
ідеали, потреби, відбиваються 
і деталізуються аксіологічні 
настанови. Власне ці принципи 
виступають сформованими 
осередками названих потреб і 
настанов, у стислому вигляді 
демонструють їх і переводять у 
практичну площину діяльності 
з упорядкування приватно-між¬ 
народних відносин. Саме ці 
принципи поєднують розуміння 
суб'єктами правової політики 
існуючої дійсності приватно-між¬ 
народних суспільних відносин і 
їх упорядкування, виражають їх 
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ідеальні уявлення про належ¬ 
ний і бажаний стан у цій царині, 
а, отже, відбивають поставлену 
мету цієї правової політики, 
націлюють на досягнення відпо¬ 
відного результату діяльності як 
стану максимальної впорядко¬ 
ваності приватно-міжнародних 
суспільних відносин, зумовлю¬ 
ють використання задля цього 
арсеналу правових і організацій¬ 
них заходів. 

Принципам правової полі¬ 
тики у міжнародному при¬ 
ватному праві притаманний 
вольовий елемент, адже вони 
виражають цілі та завдання 
означеної діяльності. Тому в 
принципах і концентруються 
цілеспрямовані дії щодо пере¬ 
творення наявної практики 
правового впорядкування при¬ 
ватно-міжнародних суспільних 
відносин. Таким чином, прин¬ 
ципи правової політики у міжна¬ 
родному приватному праві пови¬ 
нні бути послідовним виразом її 
мети, мати цільовий, векторний, 
спрямований характер, бути 
начебто продовженням безпе¬ 
рервної дії елементів розгля¬ 
дуваної системної діяльності, 
сприяти реалізації поставлених 
завдань. Принципи здатні віді¬ 
гравати роль посередника між 
потребами, інтересами, цілями 
суб'єктів формування і реалі¬ 
зації правової політики у між¬ 
народному приватному праві й 
упорядкуванням приватно-між-

народних суспільних відносин, 
проводити ідеї належного, бажа¬ 
ного в організаційній діяльності 
цієї політики, гарантуючи при 
цьому системну єдність, аксіо-
логічну ґрунтовність, телеоло¬ 
гічну цілісність і методологічну 
відповідність, що може сприяти 
вибору адекватних правових 
механізмів задля досягнення 
наміченого результату. 

Принципи сприяють вста¬ 
новленню основних напрямків 
діяльності правової політики у 
міжнародному приватному праві. 
Вони мають керівне значення 
при визначенні їх характеру, 
допомагають в єднанні дій пра¬ 
вового та організаційного харак¬ 
теру, спричинюють утворення 
і втілення різного роду норм й 
інститутів міжнародного приват¬ 
ного права на підставі єдиних 
основ тощо. А тому принципи є 
взірцем для конструювання кон¬ 
кретних напрямків діяльності у 
правотворчості, правореаліза-
ції, здійсненні низки організа¬ 
ційних заходів, спрямованих на 
впорядкування приватно-між¬ 
народних суспільних відносин; 
вони слугують орієнтиром для 
послідовних практичних дій 
суб'єктів формування і реалі¬ 
зації правової політики у між¬ 
народному приватному праві, 
надають можливості для адек¬ 
ватної комбінації заходів, при¬ 
йомів і способів цієї діяльності. 
Саме цим принципам належить 
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керівна роль у політичній драма¬ 
тургії впорядкування відносин у 
сфері міжнародного приватного 
права, в теоретичній побудові 
концептуальної основи її прак¬ 
тичного сюжету. 

Через це принципи право¬ 
вої політики у міжнародному 
приватному праві не є суто тео¬ 
ретичними, споглядальними 
категоріями, відірваними від 
реального життя абстрактними 
формулюваннями, що ізольо¬ 
вано від практичного суспіль¬ 
ного буття і конкретних при¬ 
ватно-міжнародних суспільних 
відносин механічно відбивають 
процеси правового й організа¬ 
ційного впорядкування у сфері 
міжнародного приватного права. 
Вони відіграють роль ефектив¬ 
них знарядь активно-перетво¬ 
рюючого характеру з реалізації 
усвідомленої й конкретної мети, 
залучення методологічного 
інструментарію, є запорукою 
досягнення намічених резуль¬ 
татів. Означені принципи вико¬ 
нують функцію перетворення 
абісальних політико-правових 
ідей у доступні форми практич¬ 
ної діяльності суб'єктів правової 
політики у міжнародному при¬ 
ватному праві. 

Будучи визначальними кате¬ 
горіями для даної правової полі¬ 
тики, її принципи зумовлюють 
напрямки, характер, сутність, 
зміст цього роду діяльності, 
укріплюють внутрішню струк-

туру міжнародного приватного 
права й організаційні заходи 
й цій сфері. Тому ці принципи 
детермінують основоположні 
засади правового регулювання 
і здійснення організаційних дій 
щодо впорядкування приватно-
міжнародних суспільних від¬ 
носин, визначають напрямки 
такої діяльності, зумовлюють 
характер конкретних заходів у 
названих царинах, організують 
діяльність суб'єктів формування 
і реалізації правової політики 
у міжнародному приватному 
праві, відбивають їх етичні, пра¬ 
вові, політичні, моральні уяв¬ 
лення задля практичного пере¬ 
творення дійсності. 

Вищенаведене дає підстави 
зрозуміти, що процеси право-
творчості й правореалізації, 
а також організаційні заходи, 
спрямовані на впорядкування 
приватно-міжнародних суспіль¬ 
них відносин, повинні проходити 
через призму принципів право¬ 
вої політики у міжнародному 
приватному праві. Останні фак¬ 
тично вказують на шляхи фор¬ 
мування і реалізації правової 
політики, забезпечують єдність, 
стабільність, цілісність, систем¬ 
ність, відповідність різного роду 
діяльності, що об'єднується 
поняттям правової політики 
у міжнародному приватному 
праві. 

Принципи правової політики 
у міжнародному приватному 
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праві не виникають з «нічого», а є 
віддзеркаленням попереднього 
досвіду політико-правової діяль¬ 
ності у міжнародному приват¬ 
ному праві. Як і всі політико-юри-
дичні категорії, вони змінюються 
і перетворюються історично, 
деякі втрачають своє значення 
керівних засад, інші наповню¬ 
ються новим змістом, отриму¬ 
ють оновлене тлумачення тощо. 
Зміна однієї історичної епохи на 
іншу з безумовністю познача¬ 
ється на зміні принципів, у тому 
числі правової політики у між¬ 
народному приватному праві. 
Приміром, на підставі того, що 
радянське міжнародне при¬ 
ватне право розглядали як кла¬ 
сове, тимчасове, такі критерії як 
«справедливість», «міжнародне 
спілкування» і т. п. називалися 
глибоко чужими. Вважалося, що 
міжнародні угоди з іншими дер¬ 
жавами як організованою буржу¬ 
азією будувались на платформі 
компромісу залежно від вимог 
поточного моменту. Саме цим 
визначалась побудова інститутів 
міжнародного приватного права, 
і, зокрема, обсяг застосування 
іноземного закону. Що ж стосу¬ 
ється відносин з радянськими 
республіками, вони були просяк¬ 
нуті ідеями «мирного співжиття» 
і «братського співробітництва» 
[6, с. 17-19]. Отже, правова полі¬ 
тика у міжнародному приват¬ 
ному праві зазнавала значних 
принципових трансформацій, і 

ті першооснови, що були пріо¬ 
ритетними для колишньої епохи 
вітчизняного права, на сьогодні 
не знаходять підтримки й вті¬ 
лення. І навпаки, так звані над¬ 
державні принципи справедли¬ 
вості, міжнародного спілкування 
та інші вже не сприймаються 
ворожо, а в унісон з іншими 
розвиненими правовими систе¬ 
мами становлять принципове 
підґрунтя еволюції вітчизняної 
правової політики у міжнарод¬ 
ному приватному праві. Водно¬ 
час дія принципів тут націлена 
не лише на нинішнє, існуюче 
становище з приватно-міжнарод¬ 
ними суспільними відносинами 
та шляхами їх упорядкування, 
можливостями впливу, але й на 
майбутнє вдосконалення, еволю¬ 
ційний розвиток, поступове поліп¬ 
шення і градуйоване покращення 
їх опосередкування. 

Наступний момент, на якому 
необхідно зупинитися, - це необ¬ 
хідність відокремлення принци¬ 
пів правової політики від інших 
категорій: мети, завдань, пріори¬ 
тетів, цінностей, ознак або рис, 
принципів права тощо. Більшість 
з них адекватно сприймаються і 
розуміються в політико-правовій 
літературі, однак інколи можна 
помітити певну плутанину і змі¬ 
шання понять [9, с. 6]. 

Наприклад, принципами 
правової політики називають: 
чітке визначення пріоритетів 
юридичної діяльності, передба-
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чення майбутніх юридичних кро
ків суб'єктів політики й відповідне 
їх втілення у життя, орієнтація 
на досяжні цілі та застосування 
реальних юридичних засобів; 
комплексне і взаємозабезпе-
чувальне використання форм 
реалізації правової політики [3, 
c. 20-21]. В іншому випадку до 
принципів відносять всебічне 
врахування інтересів суспіль¬ 
ства, класів, націй, соціальних 
груп, трудових колективів, гро¬ 
мадян у процесі створення та 
реалізації права; активну участь 
різних суб'єктів у здійсненні 
правової політики; поєднання 
у керівництві законодавчою і 
правозастосовчою діяльністю 
практичного державно-право¬ 
вого досвіду з досягненнями 
юридичної науки й інших наук; 
забезпечення верховенства 
закону, суворої ієрархії норма¬ 
тивно-правових актів; удоскона¬ 
лення й оновлення законодав¬ 
ства, забезпечення соціальної 
ефективності дії норм права; 
відповідність процесу політич¬ 
ного впливу на право діючим 
законодавчим приписам [7, 
c. 143-144]. Як видається, вище-
наведені групи можуть скоріше 
вважатися завданнями право¬ 
вої політики, адже функціями 
останніх є визначення напрям¬ 
ків діяльності. Принципами ж є, 
як зазначалося, вихідні, базові 
положення, яким повинна відпо¬ 
відати правова політика. 

Інколи принципами правової 
політики фактично називають її 
ознаки або риси. До такого роду 
«принципів» відносять, напри¬ 
клад, пов'язаність загальними 
принципами права, відповід¬ 
ність принципам демократич¬ 
ного суспільства [11, с. 137], 
гуманістичну спрямованість, 
особистісний вимір [10, c. 310], 
соціально-політичну зумовле¬ 
ність [5, с. 16-18] тощо. Якщо 
ж ознакою є: 1) властивість, 
за якою пізнають чи впізнають 
предмет; 2) визначення, за яким 
відокремлюють одне від одного 
поняття [13, c. 362], то ними в 
теорії правової політики серед 
іншого обґрунтовано називають 
державно-вольовий, публічний, 
офіційний характер, владно-
імперативний зміст, нормативно-
організаційні засади, заснован-
ність на праві й пов'язаність 
правом, здійснення правовими 
методами; охоплення право¬ 
вої сфери, можливість викорис¬ 
тання примусу [8, c. 79; 4, c. 6]. 
Відповідно, принципи правової 
політики не можуть бути одно¬ 
часно її ознаками або рисами. 

Дискусійним вважається 
питання про те, чи є принципи 
правової політики одночасно 
принципами права, чи існують 
між ними відмінності, або вони 
повністю співпадають. Якщо ж 
виходити з того, що принципи 
права є базовими ідеями для 
правового регулювання, а прин-
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ципи правової політики - для 
його встановлення і реалізації, 
здійснення організаційних захо¬ 
дів, то стає очевидним незбіг 
спірних категорій, адже для різ¬ 
ної діяльності принципи однако¬ 
вими бути не можуть. 

Виокремлення і формування 
принципів правової політики у 
міжнародному приватному праві 
- першочергове завдання науки 
у цій сфері, що може бути реа¬ 
лізоване через відокремлення 
головного, суттєвого, значимого 
з поміж предметів, відношень, 
властивостей, які є вторин¬ 
ними, похідними для впорядку¬ 
вання приватно-міжнародних 
суспільних відносин. Надання 
ж певному положенню статусу 
принципу правової політики у 
міжнародному приватному праві 
можливе через з'ясування його 
змісту і сутності, вагомості й 
значущості щодо інших, менш 
загальних і вагомих елементів 
системи. 

Принципи відіграють визна¬ 
чальну роль для всіх видів 
діяльності у межах правової 
політики у міжнародному при¬ 
ватному праві. Так, у право-
творчості вони відбиваються 
на формуванні законодавства, 
підзаконного регулювання, 
допуску міжнародних догово¬ 
рів і залученні звичаїв. І тому 
визначальними тут можна 
назвати принципи цілеспрямо¬ 
ваності, врахування міжнарод-

них стандартів і національних 
інтересів і т. ін . 

У правореалізації зазначені 
принципи спрямовують суб'єктів 
на неухильне дотримання нор¬ 
мативних вимог, їх адекватне 
тлумачення, вирішення справ 
не тільки за буквою, але і духом 
закону. Вагомими принципами 
тут, серед інших, виступають: 
забезпечення прав і свобод, 
законність, рівноправність, опо¬ 
середкування спірних приватно-
міжнародних відносин тощо. 

У науковій діяльності ці 
принципи здатні скерувати 
доктринальні розробки у від¬ 
повідності з соціально-полі¬ 
тичними запитами сучасності, 
коригувати напрямки наукових 
досліджень задля становлення 
системи знань щодо приватно-
міжнародних суспільних відно¬ 
син, обґрунтованих механізмів 
їх упорядкування. Визначаль¬ 
ними принципами правової полі¬ 
тики тут виступають, безумовно, 
принципи науковості, реалізму, 
комплексності й т. ін. 

В освітній царині такі прин¬ 
ципи сприяють юридичному 
навчанню, побудові освітніх про¬ 
грам, встановленню мінімуму 
вимог щодо засвоєння матері¬ 
алу з міжнародного приватного 
права. Характерними принци
пами в цьому відношенні можуть 
бути професійність, демокра¬ 
тизм, поєднання управління і 
самоорганізації тощо. 
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У кадровому забезпеченні 
зазначені принципи втілюються 
у вимогах до спеціалістів-юрис-
тів, рівня їх фахових знань і 
умінь щодо розв'язання колізій 
і вирішення приватних справ, 
пов'язаних з іноземним право¬ 
порядком чи правопорядками по 
суті. Для цієї сфери основним є 
принцип професіоналізму. 

В інформаційному забез¬ 
печенні відповідні принципи 
втілюються у доступності відо¬ 
мостей про стан правового 
упорядкування приватно-між¬ 
народних суспільних відносин, 
зовнішніх форм правового регу¬ 
лювання та їх змісту тощо. Базо¬ 
вим тут виступає принцип глас¬ 
ності. 

Що ж стосується міжнарод¬ 
ного рівня правової політики 
у міжнародному приватному 
праві, то її принципи познача¬ 
ються на виборі міжнародних 
організацій, міжнародних дого¬ 
ворів, просуванні національ¬ 
них інтересів у взаємовідно¬ 
синах з іншими суверенними 
утвореннями. Пріоритетними 
принципами тут можна назвати 
міжнародне співробітництво і 
спілкування. 

Через те, що правова полі¬ 
тика у міжнародному приват¬ 
ному праві є явищем поліцен-
тричним, таким, що об'єднує в 
собі декілька різновидів соці¬ 
альної діяльності (правотвор-
чість, правореалізацію, наукову, 

освітню, інформаційну, кадрову 
та ін.), і кожна з них має власні, 
особливі цілі та завдання, то 
цілком зрозуміло, що кожній з 
них притаманні свої специфічні 
принципи, що інколи можуть 
бути протилежними, суперечли¬ 
вими, складно поєднувальними. 
Тим не менше, через телеоло¬ 
гічне і аксіологічне об'єднання 
цих видів діяльності в межах 
правової політики у міжнарод¬ 
ному приватному праві вони 
можуть бути об'єднані й єдиною 
системою принципів. Підставою 
ж такого об'єднання виступає їх 
конкордат із сукупністю елемен¬ 
тів правової політики у міжна¬ 
родному приватному праві, які 
націлені на впорядкування при¬ 
ватно-міжнародних суспільних 
відносин. 

Роздробленість, одиничність 
принципів не надають повноцін¬ 
ної картини, ідейно-практичної 
основи правової політики у між¬ 
народному приватному праві. 
Лише в сукупності втілення і 
функціонування в різного роду 
діяльності вони утворюють 
певну цілісність, а тому в основі 
правової політики у міжнарод¬ 
ному приватному праві знахо¬ 
диться певна взаємопов'язана 
система принципів. У систем¬ 
ному вигляді вони можуть спри¬ 
яти уникненню перекосів, убез¬ 
печенню від реакційних проявів 
у правовому регулюванні й про¬ 
веденні організаційних заходів 
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щодо впорядкування приватно-
міжнародних суспільних відносин. 

Утворюючи систему, розгля
дувані принципи об'єднуються 
єдиною метою, а також цілою 
низкою завдань правової полі¬ 
тики у міжнародному приват¬ 
ному праві. Тому вони фор¬ 
мують єдине ціле, всередині 
якого кожен з принципів має 
своє, визначальне і вирішальне 
місце, значення, важливість і 
вагомість стосовно конкретного 
виду правової і організаційної 
діяльності, одиничних заходів у 
межах кожної з них. Ігнорування 
хоча б одного із цих принци¬ 
пів здатне призвести до пору¬ 
шення симетрії розглядуваної 
діяльності. Штучна ізоляція цих 
феноменів право-політичної 
діяльності у сфері міжнародного 
приватного права через відірва¬ 
ність від інших її елементів може 
спричинити змістовні зрушення 
основних елементів, що лише 
негативно позначиться на упо¬ 
рядкуванні приватно-міжнарод¬ 
них суспільних відносин. А тому 
кожен із розглядуваних прин¬ 
ципів є пов'язаним з іншими, 
зумовлений системним харак¬ 
тером розглядуваної діяльності 
та її складовими за одночасного 
збереження свого значення, 
важливості для правових і орга¬ 
нізаційних заходів, що охоплю¬ 
ється єдиним поняттям правової 
політики у міжнародному при¬ 
ватному праві. 

Водночас для становлення 
кожного з принципів правової 
політики у міжнародному при¬ 
ватному праві необхідно його 
зіставлення, співвіднесення й 
узгодження з метою, завдан¬ 
нями, методами цієї діяльності, 
що дозволить надати принци¬ 
пам ідеально-практичного ста¬ 
тусу, розгледіти в них відправні 
теоретико-функціональні влас¬ 
тивості, усвідомити їх визна-
чальність. 

Через це видається доціль¬ 
ним текстуальне закріплення 
системи принципів правової 
політики у міжнародному при¬ 
ватному праві в її Концепції, 
що здатне привнести елемент 
стабільності, сталості, внутріш¬ 
ньої стійкості в цю діяльність, 
організувати підпорядкування 
правових й інших заходів єди¬ 
ній базовій основі. Тільки таким 
чином можливе згуртування 
різного роду політико-правової 
діяльності у сфері міжнарод¬ 
ного приватного права навколо 
єдиної мети, а отже, надання 
їй усвідомленої спрямованості. 
Подібна фіксація сприятиме 
також подальшій деталіза¬ 
ції і просуванню принципів в 
інші зовнішні форми право¬ 
вого регулювання, слугуватиме 
запорукою подальшого розви¬ 
тку, проникнення в усі інститути 
та норми, втіленню при право-
застосуванні і в організаційній 
діяльності цієї царини. 
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Для того, щоб принципи 
правової політики у міжнарод¬ 
ному приватному праві напо¬ 
внювалися практичним значен¬ 
ням і отримували регулюючий 
потенціал, однієї їх фіксації й 
проголошення у зазначеній Кон¬ 
цепції явно недостатньо. Задля 
їх конкретного втілення необ¬ 
хідно проведення планомірної, 
тривалої, динамічної роботи, 
починаючи від законотворення, 
закінчуючи іншими організа¬ 
ційними видами діяльності, що 
повинні ґрунтуватися на означе¬ 
них принципах, співвідноситися 
з конкретними діями суб'єктів 
правової політики у міжнарод¬ 
ному приватному праві. 

Усе це дозволяє стверджу
вати, що принципи правової 
політики у міжнародному при¬ 
ватному праві - це система 
основних засад і положень, 
зумовлених закономірностями 
приватно-міжнародних від¬ 
носин і позицією суб'єктів цієї 
політики щодо спрямованості 
й характеру регулятивного 
впливу у сфері міжнародного 
приватного права. Щодо окре¬ 
мих елементів системи принци¬ 
пів правової політики у міжна¬ 
родному приватному праві, то 
це питання може стати предме¬ 
том подальших наукових дослі¬ 
джень. 
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ОБ'ЄКТИВНІ ОЗНАКИ МІЖНАРОДНИХ 
МІЖУРЯДОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ 

Аналізуються основні ознаки міжнародних міжурядових організацій, які відрізняють їх 
від інших організаційно-правових форм міждержавного співробітництва. Дається авторське 
визначення поняття «міжнародна міжурядова організація». 

Ключові слова: міжнародна міжурядова організація, статут міжнародної організації, 
міжнародна правосуб'єктність 

Упродовж ХХ ст. міждер- ких типів такого роду об'єднань. 
жавні об'єднання мали різні У сукупності вони дозволяють 
найменування: адміністративні організації проводити само-
союзи, унії, міжнародні осо- стійну зовнішню політику, авто-
бистості, міжнародні юридичні номно беручи участь у міжна-
особи й, власне, міжнародні родних правовідносинах. 
організації. Останнє стало не Загальновизнана вто-
просто підсумковим, воно закрі- ринність міжнародної право-
пило в собі низку якостей, влас- суб'єктності міжнародних орга-
тивих одному з найбільш стій- нізацій указує на особливий 

74 2013/122 



Питання державного будівництва, 
конституційного, цивільного й міжнародного права 

шлях їх створення, що значно 
відрізняється від утворення 
суверенних держав. Однак, 
якщо він пройдений, поло¬ 
ження організації в міжнарод¬ 
ному праві зрівнюється з дер¬ 
жавами й іншими суб'єктами. 
Дана обставина дозволила 
багатьом ученим заявити про 
міжнародну правосуб'єктність 
як про об'єктивну властивість, 
що є необхідною для будь-якого 
учасника міжнародних відносин, 
у тому числі й для міжнародних 
організацій. У вітчизняній науці 
на це вказували Д. І . Кулеба, 
Т. М. Нешатаєва, Є. Т. Усенко, 
О. О. Шибаєва та ін. Зокрема, 
Є. Т. Усенко писав: «Такою, що 
відбиває актуальну дійсність, 
вбачається точка зору, згідно з 
якою міжнародні організації, що 
відповідають певним ознакам, 
виробленим теорією й практи¬ 
кою міжнародно-правових від¬ 
носин, мають об'єктивну між
народну правосуб'єктність» [17, 
с. 17]. 

У сучасному загальному 
позитивному міжнародному 
праві ознаки міжнародної між¬ 
урядової організації (далі -
ММУО) ще не закріплені. Поки 
немає універсального міжна¬ 
родного договору, який би нор¬ 
мативно закріпив основні ква¬ 
ліфікуючі ознаки міжнародної 
організації. Установчі (статутні) 
документи нинішніх міжнарод¬ 
них організацій також обмина-

ють це питання. Держав-заснов-
ниць найменше турбує, чи буде 
відповідати створене ними 
об'єднання якійсь класифіка
ції, що вигадали теоретики. їх 
більше цікавлять взаємні права 
й обов'язки учасників цього 
об'єднання, конкретні політичні, 
економічні й інші вигоди від 
його створення. Тому встано¬ 
вити чи є створене міждержавне 
об'єднання міжнародною орга¬ 
нізацією можливо тільки після 
аналізу його статуту і подаль¬ 
шої діяльності. За основу такого 
аналізу береться сукупність най¬ 
важливіших елементів поняття 
міжнародної організації, яке 
вироблене доктриною міжна¬ 
родного права за останні більш 
ніж сто років. 

Метою даної статті є уточ¬ 
нення ознак поняття «міжна¬ 
родна міжурядова організація», 
що розробляється вітчизняною 
наукою міжнародного права. 

Найважливішою ознакою 
будь-якої міжнародної між¬ 
урядової організації, яку біль¬ 
шість вітчизняних і закордон¬ 
них дослідників ставить на 
перше місце, є наявність дого
вірної основи. Як указувала 
О. О. Шибаєва, «ця ознака 
визначає юридичну природу 
міжнародної організації» [20, 
с. 18]. Саме вона дозволяє від¬ 
різняти міжнародні міжурядові 
від міжнародних неурядових 
організацій. Переважна біль-
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шість сучасних міжнародних 
організацій здійснюють свою 
діяльність на основі особливого 
міжнародного договору, який 
може мати різні найменування: 
статут, конвенція, угода, хартія 
й ін. Найпоширенішим наймену¬ 
ванням є «статут» (Статут ООН, 
Статут ЮНЕСКО, Статут Ради 
Європи та ін.). 

Договори про заснування 
міжнародних організацій укла¬ 
даються відповідно до положень 
Віденської конвенції про право 
міжнародних договорів 1969 р. В 
її ст. 5 зазначається: «Дана Кон¬ 
венція застосовується до будь-
якого договору, що є установчим 
актом міжнародної організації, і 
до будь-якого договору, прийня¬ 
того в рамках міжнародної орга¬ 
нізації, без шкоди для відповідних 
правил даної організації» [6]. 

Разом із тим у міжнародній 
практиці одержало поширення 
заснування міжнародних орга¬ 
нізацій резолюціями головних 
органів інших міжнародних орга¬ 
нізацій. Як правило, створювані 
подібним чином організації вико¬ 
нують деякі допоміжні функції 
стосовно досягнення цілей тих 
організацій, якими вони були 
створені. При цьому вони досить 
автономні від «материнських» 
організацій, що виражається в 
значній свободі вибору засобів 
і методів досягнення цих цілей. 

Як приклади можна навести 
Конференцію ООН з торгівлі 

й розвитку (ЮНКТАД), засно¬ 
вану в 1964 р. Генеральною 
Асамблеєю ООН резолюцією 
1995 (XIX) [13], і Організацію 
Об'єднаних Націй із промисло
вого розвитку (ЮНІДО), засно¬ 
вану в 1966 р. Генеральною 
Асамблеєю ООН резолюцією 
2152 (XXI) [14]. 

Правовою підставою для 
заснування ЮНКТАД і ЮНІДО 
виступила ст. 22 Статуту ООН, 
в якій наголошується: «Гене¬ 
ральна Асамблея уповноважу¬ 
ється засновувати такі допоміжні 
органи, які вона буде вважати 
необхідними для здійснення 
своїх функцій» [18]. Зазначимо, 
що ця стаття не наділяє Гене¬ 
ральну Асамблею правом на 
заснування міжнародних органі¬ 
зацій. ГА вповноважена на ство¬ 
рення тільки «допоміжних орга¬ 
нів». 

Якщо буквально додержу¬ 
ватися тексту розд. I резолю¬ 
ції 1995 (XIX) від 30.12.1964 р., 
то в ньому вказується, що 
Генеральна Асамблея «засно¬ 
вує Конференцію Організацію 
Об'єднаних Націй з торгівлі й 
розвитку як орган Генераль
ної Асамблеї» (курсив наш. 
- Ю. Щ.). При цьому наступні 
положення даної резолюції наді¬ 
ляють цей «орган» такими якос¬ 
тями, що дозволяють фахівцям, 
які досліджували правову при¬ 
роду ЮНКТАД, розглядати його 
як ММУО. Зокрема, Г. М. Велья-
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мінов стосовно ЮНКТАД зазна
чає таке: «Хоча в резолюції 1995 
(XIX) Генеральної Асамблеї 
ООН прямо не вказується, що 
ЮНКТАД, засновувана як орган 
Генеральної Асамблеї, являє 
собою міжнародну організацію, 
на наш погляд, є вагомі підстави 
розглядати ЮНКТАД як de facto 
автономну міжнародну органі¬ 
зацію в рамках ООН. ... Те, що 
ЮНКТАД є одночасно органом 
Генеральної Асамблеї ООН, яка 
сама являє собою орган Органі¬ 
зації Об'єднаний Націй, і те, що 
ЮНКТАД підзвітна Генеральній 
Асамблеї, не може в принципі 
бути перешкодою для визнання 
ЮНКТАД de facto автономною 
організацією ООН» [4, с. 52-53]. 

У цьому сенсі досить при¬ 
мітне формулювання резолюції 
2152 (XXI) від 17.11.1966 р. про 
створення ЮНІДО: «Організація 
Об'єднаних Націй із промисло¬ 
вого розвитку засновується як 
орган Генеральної Асамблеї і 
буде функціонувати як авто¬ 
номна організація в рамках 
ООН» (курсив наш. - Ю. Щ.). 

Безумовно, і в першому, і в 
другому випадках Генеральна 
Асамблея вийшла за межі своїх 
повноважень. Вона не мала 
ясно й недвозначно вираженого 
права на заснування міжнарод¬ 
них організацій. Але це не при¬ 
звело до визнання цих об'єднань 
неправомірними і до відмови 
держав співробітничати з ними. 

Навпаки, держави - члени ООН, 
ухваливши дані резолюції, тим 
самим погодилися з подібним 
розширенням компетенції і 
санкціонували створення таких 
організацій, а своєю подальшою 
участю в їх діяльності й співро¬ 
бітництвом з ними - закріпили 
застосування головними орга¬ 
нами ООН доктрини компетен¬ 
ції, «що припускається». 

Схожа ситуація склалася й 
стосовно заснування Міжнарод¬ 
них трибуналів для Югославії і 
Руанди. Міжнародний трибунал 
щодо колишньої Югославії був 
створений у 1993 р. на підставі 
резолюції Ради Безпеки ООН 
827 (1993) [15], Міжнародний 
трибунал для Руанди - в 1994 р. 
на підставі резолюції Ради Без¬ 
пеки ООН 955 (1994) [16]. 

За Статутом ООН Рада Без¬ 
пеки не мала чітко вираженого 
права на створення подібних 
органів. Обґрунтування право¬ 
мірності власного існування 
Апеляційної палати Міжнарод¬ 
ного трибуналу щодо Югосла¬ 
вії виявляється занадто натяг¬ 
нутим. Розглядаючи в 1995 р. 
заперечення Душко Тадича про 
незаконне створення трибуналу, 
Апеляційна палата вказала, що 
Рада Безпеки має таку компе¬ 
тенцію на підставі положень 
розд. VII Статуту ООН і, насам
перед, статей 41 і 42. Формулю¬ 
вання ст. 41 , що стосується захо¬ 
дів Ради Безпеки, не пов'язаних 
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з використанням збройних 
сил, містить слова: «Ці заходи 
можуть включати .. .». Виходячи 
з них був зроблений висновок, 
що перелік заходів, що міс¬ 
тяться в ст. 41 , не є вичерпним 
[Про справу див.: 3, с. 285-288]. 

На думку багатьох провідних 
спеціалістів, у цьому випадку, як 
і стосовно створення ЮНКТАД 
і ЮНІДО, правомірність ство¬ 
рення трибуналів була підтвер¬ 
джена подальшим ставленням 
до них з боку світового співто¬ 
вариства. Наприклад, І. І. Лука-
шук писав: «Найбільш широ¬ 
ким тлумаченням Радою своїх 
повноважень з'явилося, мабуть, 
заснування міжнародних три¬ 
буналів щодо колишньої Югос¬ 
лавії й Руанди. їх необхідність 
диктувалася інтересами захисту 
прав людини, попередженням 
масових злочинів проти людя¬ 
ності. Заснування трибуналів 
за допомогою договорів зажа¬ 
дало б багатьох років. Єдиною 
реальною можливістю вияви¬ 
лися рішення Ради Безпеки. 
Вони явно виходили за рамки 
її повноважень за Статутом. 
Проте члени ООН їх мовчазно 
визнали й тим самим легалі¬ 
зували дії Ради» [10]. Із цього 
випливає, що тими ж мовчаз¬ 
ними діями членів ООН фак¬ 
тично було санкціоноване 
право Ради Безпеки на ство¬ 
рення будь-яких міжнародних 
організацій. 

Наведені вище приклади 
свідчать про широке розповсю¬ 
дження практики заснування 
міжнародних організацій на під¬ 
ставі рішень інших міжнародних 
організацій і про її повне визна¬ 
ння з боку держав. Разом з тим, 
таке визнання повинне прямо 
обумовлюватися в установчих 
документах організацій. 

З урахуванням даного ана¬ 
лізу виявляється можливим 
певною мірою уточнити пер¬ 
ший істотний елемент поняття 
ММУО. Правильніше буде 
стверджувати, що ММУО ство¬ 
рюються не просто на договір¬ 
ній, а на узгоджувальній основі, 
оскільки резолюції міжнарод¬ 
них організацій також є однією 
з форм узгодження інтересів 
учасників міжнародного спілку¬ 
вання. 

Наступний елемент поняття 
ММУО стосується членського 
складу міжнародних організацій. 
Провідна роль у створенні між¬ 
народних організацій належить 
державам. Вони укладають осо¬ 
бливий міжнародний договір -
статут організації або голосують 
за відповідну установчу резолю¬ 
цію. Власне кажучи, саме тому 
даний вид міжнародних органі¬ 
зацій називають «міждержав¬ 
ними» або «міжурядовими». 

Разом із тим, якщо зверну¬ 
тися до юридичної літератури, 
цей елемент далеко не завжди 
зазнає хоч якогось аналізу. Роль 
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держав у створенні й діяльності 
міжнародних організацій вбача¬ 
ється настільки очевидною, що 
фахівці найчастіше взагалі не 
акцентують на ній увагу. 

Будь-яка суверенна дер¬ 
жава має право на заснування 
міжнародної організації і на 
одержання членства в ній. У 
той же час, сучасне міжнародне 
життя, міжнародні відносини, 
що ускладнюються, втягують у 
діяльність ММУО національно-
визвольні рухи, державоподібні 
утворення, залежні країни й 
території, інші міжнародні між¬ 
урядові й навіть неурядові орга¬ 
нізації. У більшості випадків пра¬ 
вове становище цих суб'єктів 
далеко не рівноцінно положенню 
держав. Як правило, вони одер¬ 
жують статус спостерігачів, що 
аж ніяк не відповідає членству в 
організації. Залежним країнам і 
територіям зазвичай надається 
статус асоційованих членів. 

Крім цього, поширена участь 
одних міжнародних організацій 
у діяльності інших міжнародних 
організацій. Так, Європейський 
Союз є повноправним членом 
таких організацій, як Світова 
організація торгівлі (СОТ), Про¬ 
довольча і сільськогосподарська 
Організація Об'єднаних Націй 
(ФАО). Європейський інвести¬ 
ційний банк (ЄІБ) є членом Євро
пейського банку реконструкції та 
розвитку (ЄБРР). Хоча такі при¬ 
клади на сьогоднішній день не 

численні, вони повністю відби¬ 
вають довгострокову тенденцію, 
що намітилася у відносинах між 
самими міжнародними організа¬ 
ціями. 

У сучасному міжнарод¬ 
ному праві загальновизнане 
право міжнародних організацій 
укладати угоди з державами й 
іншими міжнародними організа¬ 
ціями. У Віденській конвенції про 
право договорів між державами 
й міжнародними організаціями 
або між міжнародними організа¬ 
ціями 1986 р. воно передбачене 
у ст. 1. «Міжнародні організації» 
нарівні з державами можуть 
брати участь у договорах міжна¬ 
родні організації, що засновують 
інші. Усе залежить від того, чи 
дозволяють їм це їх власні пра¬ 
вила. 

Дану тенденцію, однак, не 
слід занадто перебільшувати. 
Суверенні держави були й зали¬ 
шаються основними засновни¬ 
ками й учасниками ММУО. Осно¬ 
вними, але вже не єдиними. 

Міжнародні організації, 
як правило, не створюються 
на якийсь певний строк. Вони 
покликані забезпечувати три¬ 
вале (безстрокове) співробітни¬ 
цтво держав і міжнародних орга¬ 
нізацій на постійній основі. Для 
здійснення такого тривалого 
співробітництва створюються 
безперервно діючі органі. їх від¬ 
носини можуть будуватися як по 
горизонталі, коли вони не під-
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порядковуються один одному, 
а тільки доповнюють взаємну 
діяльність, так і по вертикалі. В 
останньому випадку присутні 
відносини супідрядності, ієрар¬ 
хії. 

Отже, наступним істотним 
елементом поняття ММУО є 
постійна внутрішньооргані-
заційна структура. У доктрині 
міжнародного права цей еле¬ 
мент іноді розбивають на скла¬ 
дові. Наприклад, А. І. Дмитрієв 
і В. І. Муравйов виділяють як 
«невід'ємні інституційні еле¬ 
менти інституту міжнародних 
міждержавних організацій», 
крім договірної основи, також 
«постійний характер діяльності» 
й «внутрішньоорганізаційний 
механізм» [7, с. 446]. 

ММУО створюються 
для досягнення певних цілей. 
Цілі являють собою найбільш 
загальні наміри держав-засно-
вниць, які вони бажають досягти 
за допомогою організації [11, 
с. 88]. Мета - це, без перебіль¬ 
шення, сенс існування організа¬ 
ції. І. А. Ширер (I. A. Shearer) із 
цього приводу зазначав: «Дій¬ 
сна природа і цілі сучасних між¬ 
народних організацій не можуть 
бути зрозумілі доти, поки ми не 
усвідомлюємо, що вони являють 
собою один з видів сприяння, 
за допомогою якого держави 
зв'язані загальною метою поліп¬ 
шення добробуту людства» [21, 
с. 546]. 

Як елемент поняття ММУО 
цілі мають правовий зміст. 
По-перше, вони багато в чому 
визначають правомірність ство¬ 
реного об'єднання. Із цього 
погляду, міжнародне право забо¬ 
роняє створення міжнародних 
організацій для здійснення між¬ 
народних злочинів (розв'язання 
агресивних воєн, проведення 
політики геноциду, апартеїду 
тощо). По-друге, цілі значною 
мірою визначають внутрішню 
структуру організації, компетен¬ 
цію її органів і посадових осіб. 
Саме цілями, як показує прак¬ 
тична діяльність більшості існу¬ 
ючих ММУО, виправдовуються 
будь-які перевищення повнова¬ 
жень, передбачених статутом 
організацій. 

Найважливішою якістю 
сучасних ММУО є наявність між¬ 
народної правосуб'єктності. У 
вітчизняній юридичній літературі 
з приводу присвоєння цієї якості 
міжнародним організаціям три¬ 
валий час велася напружена 
дискусія. Досить зазначити, що 
О. О. Шибаєва тільки під тиском 
критики ввела цей елемент у 
визначення поняття «міжнарод¬ 
ної (міждержавної) організації» 
у другому виданні навчального 
посібника, підготовленого у спі¬ 
вавторстві з М. Поточним [20, 
с. 21]. При цьому вона підкрес¬ 
лила, що «наприкінці ХХ сто¬ 
річчя, як показує практика, усі 
або майже всі міждержавні орга-
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нізації мають якість міжнародної 
правосуб'єктності, яка в силу 
цього заслуговує того, щоб бути 
включеною у цей час у визна¬ 
чення поняття міждержавних 
організацій у тому або іншому 
формулюванні» [20, с. 20]. 

Можна сперечатися 
з О. О. Шибаєвою про 
момент, з якого міжнародна 
правосуб'єктність стала роз¬ 
глядатися як елемент поняття 
ММУО (в українській док¬ 
трині це питання досліджував 
Д. І. Кулеба [9, с. 27-37]). Щодо 
ж ООН питання про її міжнародні 
права й обов'язки і, отже, про її 
міжнародну правосуб'єктність 
було порушенго ще в 1948 р., 
тобто невдовзі після утворення 
цієї організації. Консультатив¬ 
ний висновок Міжнародного 
Суду, що стосується міжнарод¬ 
ної правосуб'єктності ООН, був 
ухвалений 11.04.1949 р., що 
навряд чи можна вважати «кін¬ 
цем ХХ сторіччя». У будь-якому 
разі в теперішній час загаль¬ 
новизнано, що міжнародна 
правосуб'єктність - це найваж¬ 
ливіший і необхідний елемент 
поняття ММУО. У доповіді Робо¬ 
чої групи, що була затверджена 
Комісією міжнародного права 
ООН на своєму 2740 засіданні 
02.08.2002 р., присвяченому від¬ 
повідальності міжнародних орга¬ 
нізацій, вказується: «Слід при¬ 
пускати, що міжнародне право 
наділяє ці міжнародні організації 

(маються на увазі міжнародні 
міжурядові організації. - Ю. Щ.) 
правосуб'єктністю, оскільки в 
протилежному випадку їх пове¬ 
дінка приписувалася б їх членам 
і не виникало б ніяких питань, 
що стосуються відповідальності 
організації за міжнародним пра¬ 
вом» [8, с. 241]. 

Таким чином, основними 
елементами поняття ММУО є: 

1) міжнародна узгоджу-
вальна основа; 

2) членство переважно 
суверенних держав, а також 
інших ММУО; 

3) наявність певних цілей, 
що відповідають загальновизна¬ 
ним принципам сучасного між¬ 
народного права; 

4) постійна внутрішньоорга-
нізаційна структура; 

5) міжнародна правосуб'єкт-
ність. 

Слід підкреслити, що пере¬ 
лічені ознаки відбивають лише 
найбільш сутнісні характерис¬ 
тики поняття ММУО. Поряд з 
ними в міжнародно-правовій 
доктрині для повного розкриття 
сутності міжурядових організа¬ 
цій нерідко додають інші еле¬ 
менти, наприклад: повага до 
суверенітету держав-членів 
[19, с. 25; 7, с. 447; 1, с. 258]; 
самостійні міжнародні права й 
обов'язки, які відрізняються від 
прав і обов'язків держав-чле-
нів [20, с. 19]; метод діяльності 
- обговорення, переговори 
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або прийняття рішень шля¬ 
хом голосування або досяг¬ 
нення консенсусу; встанов
лення зв'язків і співробітництво 
з іншими об'єднаннями держав 
і міжнародними організаціями; 
членство трьох і більш дер¬ 
жав [1, с. 258; 2, с. 35] та ін. В 
останньому випадку, на думку 
М. О. Баймуратова, «за наяв¬ 
ності меншої кількості держав 
виникає їхній союз, але не між¬ 
народна організація, яка ство¬ 
рюється з метою колективного 
розв'язування певних завдань» 
[1, с. 258]. 

Вбачається, що більшість 
із цих додаткових елементів є 
або похідними від основних, 
або помилковими. Наприклад, 
такі властивості, як наявність у 
ММУО самостійних міжнарод¬ 
них прав і обов'язків, які від
різняються від прав і обов'язків 
держав-членів, і встановлення 
зв'язків і співробітництво з 
іншими об'єднаннями держав 
і міжнародними організаціями, 
входять у зміст поняття «між¬ 
народна правосуб'єктність». 
Повага суверенітету держав-
членів прямо випливає із цілей 
організації, якщо вони відпові¬ 
дають загальновизнаним прин¬ 
ципам сучасного міжнародного 
права. А «методи діяльності» 
(обговорення й переговори) і 
різні методи прийняття рішень 
(голосування, консенсус) свід¬ 
чать про наявність і функціону-

вання постійної внутрішньоорга-
нізаційної структури організації. 

Що стосується мінімаль¬ 
ного членського складу ММУО, 
то наведена думка (3 члена) є 
помилковою. У загальному між¬ 
народному праві немає норми, 
яка ставила б створення й 
подальше існування ММУО в 
залежність від кількості держав-
засновників або держав - чле¬ 
нів. Як зазначав Г. М. Вельямі-
нов, «розповсюдженим є облік 
лише міжнародних організацій 
мінімум із трьома учасниками. 
Це пояснюється більше прак¬ 
тичними, ніж теоретичними мір¬ 
куваннями» [5, с. 89]. 

Усе залежить від того, чи 
властиві створюваній структурі 
вищевказані основні якості, чи 
ні. Г. І . Морозов, виділяючи як 
один з елементів ММУО наяв¬ 
ність «контрагентів принаймні із 
трьох держав», проте не напо¬ 
лягав на його обов'язковості 
[12, с. 55]. Відзначаючи міжна¬ 
родні організації, що склада¬ 
ються з двох учасників як явище 
«виняткове рідке», він так писав 
про двосторонній міжнарод¬ 
ний договір як про статут між¬ 
народної організації: «Якщо він 
передбачає створення постійної 
міжнародної організації з усіма 
властивими їй інститутами, 
немає підстав піддавати його 
якому-небудь сумніву у зв'язку 
з розглянутою проблемою» [12, 
с. 56]. Як приклади Г. І . Морозов 
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наводить радянсько-монголь¬ 
ські організації, що створюва¬ 
лися в 1930-х рр., і міжнародну 
Рейнську комісію, що проісну¬ 
вала з 1871 р. по 1918 р. і скла¬ 
далася всього із двох держав 
- Німеччини і Нідерландів [12, 
с. 56]. Враховуючи тенденцію 
створення міжнародних органі¬ 
зацій резолюціями інших міжна¬ 
родних організацій, до сказаного 
додамо, що засновником і одно¬ 
часно учасником створюваної в 
такий спосіб ММУО може бути 
всього лише один суб'єкт - інша 
ММУО. 

Підсумовуючи викладене, 
можна запропонувати таке 
визначення поняття ММУО: 

Міжнародна міжурядова 
організація - це об'єднання 
держав (інших міжнародних 
міжурядових організацій), 
створене на міжнародній 
узгоджувальній основі, що 
володіє певними цілями, які 
відповідають загальновизна¬ 
ним принципам міжнародного 
права, має постійну вну-
трішньоорганізаційну струк¬ 
туру й володіє міжнародною 
правосуб'єктністю. 
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ОБЪЕКТИВНЫЕ ПРИЗНАКИ МЕЖДУНАРОДНЫХ 
МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

Щёкин Ю. В. 
Анализируются основные признаки международных межправительственных организа¬ 

ций, которые отличают их от других организационно-правовых форм межгосударственного 
сотрудничества. Предложено авторское определение понятия «международная межправи¬ 
тельственная организация». 

Ключевые слова: международная межправительственная организация, устав междуна¬ 
родной организации, международная правосубъектность 

OBJECTIVE FEATURES OF INTERNATIONAL INTERGOVERNMENTAL ORGANIZATIONS 
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features, which distinguish them from other legal forms of interstate cooperation. The author's 
definition of international intergovernmental organization)) is proposed. 
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ФУНКЦІЇ Й ПРИНЦИПИ ОРГАНІЗАЦІЇ 
ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ 
Статтю присвячено аналізу функцій і принципів, на яких базується забезпечення органі¬ 

зації та функціонування Збройних Сил України. Запропоновано авторське визначення функ¬ 
цій Збройних Сил України. Надано загальну характеристику основним принципам діяльності 
Збройних Сил України. 

Ключові слова: Збройні Сили України, законність та правопорядок, принципи, функції, 
військовий обов'язок. 

У сучасних умовах розвитку 
української державності зна¬ 
чущість існування України як 
суверенної й незалежної дер¬ 
жави значно зростає. В. Я. Тацій 
цілком слушно звертає увагу на 
те, що наявність суверенітету є 
необхідною передумовою реалі¬ 
зації органами державної влади 
покладених на них завдань і 
функцій [5, с. 9]. Україна, здо¬ 
бувши довгоочікувану неза¬ 
лежність, повинна вживати всіх 
необхідних заходів для забез¬ 
печення свого нового статусу. 
Адже в сучасному світі існує 
велика кількість найрізноманіт¬ 
ніших загроз, що впливають на 
стабільність існування як окремо 
взятих держав, так і всієї світової 
спільноти. Не випадково остан¬ 
нім часом особливої ваги та 

актуальності набула проблема¬ 
тика забезпечення національної 
безпеки, боротьби з тероризмом 
та іншими загрозами людству. 

У цьому зв'язку Ю. П. Битяк 
зазначає, що Україна після 
проголошення незалежності 
перебуває в процесі пошуку 
оптимальної політико-правової 
моделі розбудови державності, 
яка б відповідала загальновиз¬ 
наній системі цінностей, мала 
б соціальну орієнтацію на побу¬ 
дову громадянського суспіль¬ 
ства. Зміна соціально-політич¬ 
них пріоритетів призводить до 
нових форм взаємодії права, 
державної влади і громадя¬ 
нина, вимагає вдосконалення 
механізмів реалізації системи 
публічних потреб та інтересів 
[10, с. 306]. 
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У свою чергу В. Я. Тацій, 
аналізуючи проблеми функці¬ 
онування Української держави 
та правової науки на початку 
ХХІ ст., доходить висновку, що 
набуття Україною незалежності 
та її становлення як держави 
відбувалось в умовах заго¬ 
стрення у світі глобальних про¬ 
блем сучасності [11, с. 11]. Він 
виділяє низку проблем, що сто¬ 
суються різних аспектів функці¬ 
онування Української держави 
в сучасному світі та пов'язані з 
організацією і функціонуванням 
Збройних Сил України, а також 
з необхідністю забезпечення в 
їхніх структурних підрозділах 
належного рівня законності та 
правопорядку. 

Метою статті є аналіз функ¬ 
цій, покладених на Збройні Сили 
України, та принципів, на підставі 
яких вони функціонують. Це 
вкрай важливо, оскільки тільки в 
межах забезпечення законності, 
правопорядку та інших правових 
принципів Збройні Сили України 
зможуть виконувати покладені 
на них функції. Водночас пра¬ 
вильне розуміння цих функцій 
дозволить визначити ті критерії 
та вимоги, що мають висуватися 
до забезпечення законності й 
правопорядку в країні. Отже, 
функції Збройних Сил України 
є критеріями, що визначають 
особливості їх функціонування 
на сучасному етапі розвитку дер¬ 
жавності, забезпечення закон-

ності та правопорядку, напрями 
першочергового реформування. 

Слід зазначити, що функ¬ 
ції Збройних Сил є похідними 
від функцій держави, оскільки 
Збройні Сили є складовою части¬ 
ною механізму держави й пови¬ 
нні спрямовувати свої зусилля 
на виконання пов'язаних з ними 
функцій держави. 

У загальній теорії держави 
та права існують різноманітні 
тлумачення функцій держави. 
Зокрема, В. Д. Ткаченко та 
О. В. Пушняк під ними розуміють 
основні напрями її діяльності, які 
виражають її сутність і соціальне 
призначення у сфері управління 
справами суспільства [4, с. 89]. 
У свою чергу М. І. Байтін указує 
на те, що функції держави - це 
основні напрями її внутрішньої 
та зовнішньої діяльності, в яких 
відбиваються та конкретизу¬ 
ються її класова і загальнолюд¬ 
ська цінність та соціальне при¬ 
значення [8, с. 197]. 

А. М. Головістикова під функ¬ 
ціями держави розуміє осно¬ 
вні напрями її діяльності щодо 
вирішення основних завдань, 
які стоять перед державою на 
тому чи іншому етапі її розви¬ 
тку та являють собою засіб реа¬ 
лізації цих завдань. При цьому 
вся функціональна спрямова¬ 
ність сучасної держави спрямо¬ 
вана на досягнення генеральної 
мети: благо людини, її моральне, 
матеріальне та фізичне благо-
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получчя, максимальна правова 
та соціальна захищеність осо¬ 
бистості [1, с. 157-158]. 

Як уже зазначалось, функції 
Збройних Сил пов'язані з функ¬ 
ціями держави, а тому при кон¬ 
струюванні визначення функ¬ 
цій Збройних Сил України слід 
ураховувати основні класичні 
підходи до визначення функцій 
держави. Крім того, слід мати на 
увазі, що розвивати положення 
про функції Збройних Сил пови¬ 
нні лише закони, оскільки відпо¬ 
відно до п. 17 ст. 92 Конститу¬ 
ції України виключно законами 
визначаються основи організації 
Збройних Сил України [5]. 

Таким чином, під функціями 
Збройних Сил України слід розу¬ 
міти передбачені Конституцією 
та законами України найваж¬ 
ливіші напрями їх діяльності, в 
яких у концентрованому вигляді 
визначаються сутність, соці¬ 
альне призначення Збройних 
Сил, їх місце у структурі держав¬ 
ного апарату й сектора безпеки 
та оборони України, особливості 
проходження в їх структурних 
підрозділах військової служби. 
До того ж, як уже зазначалось, 
саме функції Збройних Сил 
України повинні бути покладенні 
в основу доктрини забезпечення 
законності та правопорядку, 
визначення критеріїв їх забез¬ 
печення. 

У той же час слід урахо¬ 
вувати те, що стосовно функ-

ціональної спрямованості 
Збройних Сил України на забез¬ 
печення у власних підрозділах 
законності та правопорядку в 
межах проведеної реформи 
кримінального процесуального 
законодавства виникають певні 
складнощі. Йдеться передусім 
про те, що відповідно до ст. 216 
нового КПК України здійснення 
досудового розслідування у 
військових злочинах належить 
органам внутрішніх справ [7]. 
Крім того, згідно з прикінцевими 
та перехідними положеннями 
цього Кодексу, не пізніше п'яти 
років після набрання ним чин¬ 
ності військові злочини пови¬ 
нні розслідуватися не слідчими 
органів прокуратури (реформо¬ 
ваних на базі органів військових 
прокуратур), а слідчими орга¬ 
нами внутрішніх справ. Указана 
позиція законодавця, а також 
зміни щодо функціонування Вій¬ 
ськової служби правопорядку 
Збройних Сил України видозмі¬ 
нює деякі функції Збройних Сил 
та традиційну систему забезпе¬ 
чення в їхніх підрозділах закон¬ 
ності та правопорядку. Все це, 
на наш погляд, вимагає додат¬ 
кового переосмислення. 

Слід констатувати, що най¬ 
важливіші базові принципи 
зафіксовано у Конституції Укра¬ 
їни, передусім в її першому роз¬ 
ділі. Деякі принципи виступають 
як найважливіші завдання для 
Збройних Сил України. Зокрема, 
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у ст. 1 Основного Закону визна¬ 
чено, що Україна є суверенна 
і незалежна, демократична, 
соціальна та правова держава 
[5]. Цей найважливіший прин¬ 
цип стосується всієї держави, 
всього державного механізму, 
всіх суб'єктів як на території 
України, так і за її межами. Але 
для Збройних Сил України прин¬ 
цип державного суверенітету та 
незалежного існування нашої 
держави є визначальним і роз¬ 
глядається як найважливіша 
мета їх діяльності в цілому. 

Забезпечення реалізації 
принципу законності в організа¬ 
ції та діяльності Збройних Сил 
України буде сприяти здійсненню 
та виконанню інших основних 
принципів. У тому випадку, 
якщо у Збройних Силах Укра¬ 
їни не буде забезпечено режим 
законності та правопорядку, то, 
відповідно, це може негативно 
відбитися на всіх базових прин¬ 
ципах, які є фундаментом нашої 
держави, й порушення хоча б 
одного з них потягне порушення 
багатьох інших, а отже, похитне 
міць Української державності. 

Разом із тим існують спе¬ 
ціальні принципи організації 
та функціонування Збройних 
Сил України. Вони є похідними 
й базуються на конституційних 
принципах, розвиваючи їх. Ана¬ 
лізуючи значущість цієї групи 
принципів, слід враховувати 
юридичну силу тих нормативно-

правових актів, в яких вони 
закріплені. Найголовнішим нор¬ 
мативно-правовим актом у наці¬ 
ональній правовій системі нашої 
держави є Конституція України. 
Після цього слід звернути увагу 
на принципи, що містяться у 
законах України. Передусім слід 
відмітити ті принципи, що розмі¬ 
щені у спеціалізованих законах. 

Закон України «Про вій¬ 
ськовий обов'язок і військову 
службу» [12], який безпосеред¬ 
ньо стосується Збройних Сил 
України, не містить принципів 
військової служби на відміну від 
Закону України «Про державну 
службу» [13]. Але Закон «Про 
Збройні Сили України» [14] вста¬ 
новлює певний перелік прин¬ 
ципів, що повинні впливати на 
організацію та функціонування 
Збройних Сил України. 

Зауважимо, що в юридич¬ 
ній літературі майже не аналі¬ 
зуються принципи організації та 
функціонування Збройних Сил 
України. Існують лише окремі 
роботи, присвячені принципам 
військової служби [3, с. 7-13]. 
Предметом нашої уваги є нор¬ 
мативно закріплені принципи 
організації та функціонування 
Збройних Сил. Так, у ст. 11 
Закону України «Про Збройні 
Сили України» визначено 
засади діяльності Збройних 
Сил України [14]. У ній зокрема 
зазначається, що Збройні Сили 
України провадять свою діяль-
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ність на засадах: вірності кон¬ 
ституційному обов'язку та вій
ськовій присязі; верховенства 
права, законності та гуманності, 
поваги до людини, її консти¬ 
туційних прав і свобод; глас¬ 
ності , відкритості для демокра¬ 
тичного цивільного контролю; 
поєднання єдиноначальності і 
колегіального розроблення най¬ 
важливіших рішень; комплек¬ 
тування шляхом призову гро¬ 
мадян на військову службу та 
прийняття на військову службу 
за контрактом; постійної бойо¬ 
вої та мобілізаційної готовності; 
збереження державної таєм¬ 
ниці; виховання військовослуж¬ 
бовців на патріотичних, бойових 
традиціях Українського народу, 
додержання військової дисци¬ 
пліни; забезпечення державного 
соціально-економічного та соці¬ 
ально-правового захисту грома¬ 
дян, які перебувають на службі 
у Збройних Силах України, а 
також членів їх сімей; заборони 
створення і діяльності організа¬ 
ційних структур політичних пар¬ 
тій. 

Слід наголосити, що зазна¬ 
чені принципи визначають осо¬ 
бливості функціонування Зброй¬ 
них Сил України на сучасному 
етапі розвитку державності. Зви¬ 
чайно, не всі вони реалізуються 
в практичній площині в повному 
обсязі, але важливим є те, що 
вони зафіксовані у Законі Укра¬ 
їни, спеціально присвяченому 

організації та функціонуванню 
Збройних Сил. 

Кожен окремо взятий прин¬ 
цип має самостійне значення, 
але разом вони визначають 
основи правового регулювання 
Збройних Сил. Перелік почи¬ 
нається з принципу, присвяче¬ 
ному вірності конституційному 
обов'язку та військовій присязі. 
Він спрямований та призна¬ 
чений як для Збройних Сил у 
цілому, так і для кожного вій¬ 
ськовослужбовця, який перебу¬ 
ває в їх лавах. Як видно, законо¬ 
давець, посилаючись на вірність 
конституційному обов'язку, не 
вказує на те, про який саме 
обов'язок ідеться. Слід звернути 
увагу на те, що у Законі України 
йдеться лише про ті обов'язки, 
які стосуються громадян Укра¬ 
їни. Це пов'язано з тим, що вій¬ 
ськову службу в лавах Збройних 
Сил України мають право та 
зобов'язані проходити виключно 
громадяни України. 

Вважаємо, що під конститу¬ 
ційним обов'язком у контексті 
Закону України «Про Збройні 
Сили України» слід розуміти, 
з одного боку, обов'язок самих 
Збройних Сил України, перед¬ 
бачений ч. 2 ст. 17 Конституції 
України, де зазначено, що обо¬ 
рона України, захист її сувере¬ 
нітету, територіальної цілісності 
й недоторканності поклада¬ 
ються на Збройні Сили України. 
З іншого боку - це обов'язок 
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громадян, передбачений ст. 65 
Основного Закону України, 
де зазначається, що захист 
Вітчизни, незалежності та тери¬ 
торіальної цілісності України, 
шанування її державних симво¬ 
лів є обов'язком громадян Укра¬ 
їни [5]. Громадяни відбувають 
військову службу відповідно до 
закону. На засадах вірності саме 
цим конституційним обов'язкам 
повинні функціонувати Збройні 
Сили України та проходити вій¬ 
ськову службу в їх лавах грома¬ 
дяни України. 

Що стосується вірності вій¬ 
ськовій присязі, то цей прин¬ 
цип слід вважати змістовним 
та одним із найважливіших в 
організації та функціонуванні 
Збройних Сил, оскільки кістяк 
останніх визначають громадяни, 
що проходять військову службу 
та склали присягу на вірність 
Українському народові. Скла¬ 
дання присяги є обов'язковою 
процедурою при проходженні 
військової служби та покладає 
на військовослужбовців низку 
різноманітних обов'язків, які є 
квінтесенцією їх діяльності. 

Текст присяги містить цілу 
низку різних зобов'язань, серед 
яких є як моральні, так і суто 
правові. Зокрема, бути вірним 
та відданим Українському наро¬ 
дові, виконувати свої обов'язки 
в інтересах усіх співвітчизників, 
ніколи не зраджувати Україн¬ 
ський народ є моральними орі-

єнтирами для кожного військо¬ 
вослужбовця, що, безперечно, 
полягають у виконанні всіх своїх 
інших обов'язків з урахуванням 
дотримання законності, оскільки 
порушуючи Конституцію та 
закони України, не можна слу¬ 
жити, бути вірним і приносити 
користь Українському народові. 

Важливо, що у Законі Укра¬ 
їни «Про Збройні Сили Укра¬ 
їни» вказується на необхідність 
дотримання принципу верховен¬ 
ства права, законності та гуман¬ 
ності, поваги до людини, її кон¬ 
ституційних прав і свобод [14]. 
Як видно, законодавець осо¬ 
бливо виділяє та ставить не на 
останнє місце вказані принципи, 
особливо виділяючи принцип 
законності в аспекті організації 
та функціонування Збройних 
Сил України. Слід звернути 
увагу на те, що всі ці принципи 
взаємопов'язані. Наприклад, 
принцип законності полягає в 
точному дотриманні законів 
України у діяльності Збройних 
Сил України. 

У законах України на сьо¬ 
годнішній день законодавець 
прагне втілювати принцип гума¬ 
нізму, а тому виконуючи закони, 
як правило, відбувається реалі¬ 
зація принципу гуманізму. Але, 
разом із тим, як буде вказано 
далі, не завжди. З огляду на це 
дуже важливо, що прописано 
також принцип верховенства 
права. У той же час, як реалізу-
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вати цей принцип у практичній 
площині в умовах функціону¬ 
вання Збройних Сил України -
невідомо. 

Важко уявити собі ситуацію, 
коли конкретна посадова особа 
у структурі Збройних Сил Укра¬ 
їни виявить, що закон України 
суперечить Конституції України, 
порушує, наприклад, хоч і опо¬ 
середковано, права людини, 
відмовиться його застосовувати, 
пославшись на принцип верхо¬ 
венства права. Таким чином, 
необхідно розробити механізм 
реалізації принципу верховен¬ 
ства права в рамках організації 
та функціонування Збройних 
Сил України. 

Особливу увагу слід приді¬ 
лити принципам гласності, від¬ 
критості для демократичного 
цивільного контролю, перед¬ 
баченим у Законі України «Про 
Збройні Сили України». Ці прин¬ 
ципи відіграють найважливішу 
роль у забезпеченні режиму 
законності та правопорядку в 
контексті організації та функціо¬ 
нування Збройних Сил України. 
Справа в тому, що Збройні Сили, 
за своєю природою, є доволі 
закритою організацією і тому 
дієвий громадський контроль 
над ними є додатковою гаран¬ 
тією забезпечення законності та 
правопорядку. Як зазначається 
в науковій літературі, проблема¬ 
тика дотримання прав і свобод 
громадян України, які проходять 

військову службу в нашій дер¬ 
жаві, перебуває під постійною 
увагою правозахисних організа¬ 
цій, що здійснюють моніторинг 
порушення прав військовос¬ 
лужбовців, особливо тих, хто 
проходить військову службу [2, 
с. 170-171]. Отже, ці організації 
сприяють забезпеченню закон¬ 
ності та правопорядку. Проте 
без реалізації принципу розум¬ 
ної відкритості їх діяльність була 
б неможливою. 

У контексті реалізації цього 
принципу в напрямі сприяння 
забезпеченню законності та пра¬ 
вопорядку в діяльності Зброй¬ 
них Сил України, передусім на 
зовнішньому рівні, слід указати 
на те, що до повноважень Вер¬ 
ховної Ради України віднесено 
затвердження загальної струк¬ 
тури, чисельності, визначення 
функцій Збройних Сил України. 
Оскільки парламент є представ¬ 
ницьким органом Українського 
народу, то цей напрям його 
діяльності є доволі відкритим і 
таким, що має сприяти законній 
діяльності Збройних Сил Укра¬ 
їни. 

Поєднання єдиноначаль¬ 
ності та колегіального розро¬ 
блення найважливіших рішень 
як принцип організації та функ¬ 
ціонування Збройних Сил Укра¬ 
їни є відповіддю законодавця на 
процеси демократизації в нашій 
державі та суспільстві. Безпере¬ 
чно, з огляду на юридичну при-
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роду та призначення Збройних 
Сил найважливішим тут є прин¬ 
цип єдиноначальності. 

Як зазначається у Статуті 
внутрішньої служби Збройних 
Сил України, єдиноначальність 
є одним із принципів будівни¬ 
цтва і керівництва Збройними 
Силами й полягає в такому: 
наділенні командира (началь¬ 
ника) всією повнотою розпоряд¬ 
чої влади стосовно підлеглих і 
покладенні на нього персональ¬ 
ної відповідальності перед дер¬ 
жавою за всі сторони життя та 
діяльності військової частини, 
підрозділу і кожного військовос¬ 
лужбовця; наданні командирові 
(начальникові) права одноосо¬ 
бово приймати рішення, від¬ 
давати накази; забезпеченні 
виконання зазначених рішень 
(наказів), виходячи із всебічної 
оцінки обстановки та керую¬ 
чись вимогами законів і стату¬ 
тів Збройних Сил України [15]. 
Крім того, як указується в Ста¬ 
туті, за своїм службовим ста¬ 
новищем і військовим званням 
військовослужбовці можуть 
бути начальниками або підле¬ 
глими стосовно інших військо¬ 
вослужбовців. Начальник має 
право віддавати підлеглому 
накази і зобов'язаний переві¬ 
ряти їх виконання. Підлеглий 
зобов'язаний беззастережно 
виконувати накази начальника, 
крім випадків віддання явно зло¬ 
чинного наказу, і ставитися до 

нього з повагою. Начальники, 
яким військовослужбовці підпо¬ 
рядковані за службою, в тому 
числі й тимчасово, є прямими 
начальниками для цих військо¬ 
вослужбовців. Найближчий до 
підлеглого прямий начальник є 
безпосереднім начальником. 

Серед інших наведено 
також принцип, відповідно до 
якого у Збройних Силах України 
здійснюється комплектування 
як шляхом призову громадян 
на військову службу, так і при¬ 
йняттям на військову службу 
за контрактом. Проте в умовах 
прагнення Української держави 
перейти виключно до контрак¬ 
тного способу комплектування 
Збройних Сил, акцент щодо 
його реалізації варто перенести 
саме на прийняття на військову 
службу за контрактом. Пере¬ 
хід до контракту буде сприяти 
суттєвому покращенню забез¬ 
печення рівня законності та пра¬ 
вопорядку в організації й функці¬ 
онуванні Збройних Сил України 
лише в тому разі, якщо контрак¬ 
тник буде належним чином соці¬ 
ально забезпеченим, а також за 
умови, що військова служба на 
ринку праці буде конкурентоз¬ 
датною. 

Принцип постійної бойо¬ 
вої та мобілізаційної готовності 
полягає в тому, що війська пови¬ 
нні бути не вибірково, а всі, не 
на час перевірок, а постійно 
боєздатними та перебувати в 
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мобілізаційній готовності. Хоті¬ 
лося б ще раз особливо підкрес¬ 
лити, що все це буде можливим 
лише при безумовному втіленні 
принципу та режиму законності. 

Збереження державної 
таємниці є також принципом 
організації та функціонування 
Збройних Сил. Незважаючи на 
прагнення щодо відкритості, 
все рівно відповідно до закону, 
в межах діяльності Збройних 
Сил України існує велика кіль¬ 
кість відомостей, які не можуть 
доводитися до широкого загалу. 
У зв'язку з цим забезпечення 
державної таємниці є найважли¬ 
вішою складовою забезпечення 
законності та правопорядку в 
діяльності Збройних Сил Укра¬ 
їни. 

В організації та функціону¬ 
ванні Збройних Сил ще одним 
визначальним визнається 
принцип, відповідно до якого 
в обов'язковому порядку здій¬ 
снюється виховання військо¬ 
вослужбовців на патріотичних, 
бойових традиціях Українського 
народу, додержання військо¬ 
вої дисципліни. Слід зазначити, 
що процес виховання повинен 
включати не лише вивчення тра¬ 
дицій Українського народу, що є 
дуже важливим, але й перед¬ 
бачати вивчення законодавчих 
актів, пов'язаних з організацію 
та функціонуванням Збройних 
Сил. У зв'язку з цим вважаємо 
за необхідне доповнити дану 

норму положенням про те, що 
виховання здійснюється також 
шляхом вивчення Конституції 
та законів України, формування 
шанобливого ставлення до них. 

Принцип забезпечення дер¬ 
жавного соціально-економічного 
та соціально-правового захисту 
громадян, які перебувають на 
службі у Збройних Силах Укра¬ 
їни, а також членів їх сімей 
базується на принципі засад 
конституційного ладу України, 
прописаному в ч. 5 ст. 17 Осно¬ 
вного Закону України [5]. У ній 
вказано, що держава забезпе¬ 
чує соціальний захист грома¬ 
дян України, які перебувають 
на службі у Збройних Силах 
України та в інших військових 
формуваннях, а також членів їх 
сімей. У зв'язку з цим слід зазна¬ 
чити, що в Україні, на жаль, ще 
існують суттєві проблеми із соці¬ 
альним захистом як громадян, 
що перебувають на військовій 
службі, так і членів їх сімей. 

У науковій літературі з цього 
приводу не випадково звер¬ 
тається увага на те, що най¬ 
суттєвішим чином на процес 
належного проходження вій¬ 
ськової служби та виконання 
своїх функціональних обов'язків 
кожним військовослужбовцем, 
реалізації їхніх конституційних 
прав і свобод впливає стан соці¬ 
ального захисту. У разі, якщо 
передбачені законодавством 
соціальні гарантії для військо-
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вослужбовців не забезпечу¬ 
ються, повсюдно відбуваються 
порушення їх конституційних 
прав і свобод, все це неми¬ 
нуче відбивається негативним 
чином на рівні морального духу 
та впевненості військовослуж¬ 
бовців у своєму майбутньому. 
У результаті знижується якість 
виконання ними службових 
обов'язків, самопочуття, упев¬ 
неність у майбутньому, а інколи 
це призводить й до психічних 
розладів та інших негативних 
наслідків. Створення належних 
умов для проходження військо¬ 
вої служби буде сприяти не лише 
більш свідомому виконанню вій¬ 
ськовослужбовцями своїх функ¬ 
ціональних обов'язків, а також 
стимулюватиме залучення до 
проходження військової служби 
громадян України, які найкраще 
відповідають високим вимогам, 
що висуваються до таких осіб. 
Проте соціальний захист вій¬ 
ськовослужбовців наразі є неза¬ 
довільним, що навіть знайшло 
відображення у Законі України 
«Про основи національної без¬ 
пеки України» [9, с. 326]. 

Зокрема, у його ст. 7 неза¬ 
довільний рівень соціального 
захисту військовослужбовців, 
громадян, звільнених із військо¬ 
вої служби, та членів їх сімей 
прямо розглядаються як осно¬ 
вні реальні та потенційні загрози 
національній безпеці України, 
стабільності в суспільстві на 

сучасному етапі у воєнній сфері 
та сфері безпеки державного 
кордону. 

Варто зазначити, що рівень 
соціального захисту військовос¬ 
лужбовців, у тому числі й чле¬ 
нів їх сімей, прямо впливає на 
рівень забезпечення законності 
та правопорядку. 

Процеси деполітизації 
Збройних Сил і забезпечення 
законності та правопорядку в 
них вимагають суворого дотри¬ 
мання принципу департизації 
військ, який у Законі України 
«Про Збройні Сил України» 
сформульовано таким чином: 
«заборона створення і діяль¬ 
ності організаційних структур 
політичних партій» [14]. Мініміза¬ 
ція, а також виключення впливу 
політичних партій є однією з важ¬ 
ливих передумов забезпечення 
законності та правопорядку у 
Збройних Силах України. 

Даний принцип, на переко¬ 
нання І. Ф. Коржа, означає, з 
одного боку, заборону добору 
кадрів для військової служби 
за їхніми політичними погля¬ 
дами, а з іншого - обов'язок 
військовослужбовців у межах 
своїх повноважень залиша¬ 
тися поза політичною діяль¬ 
ністю. Військовослужбовці 
мають бути політично ней¬ 
тральними, виконуючи службові 
обов'язки, нейтрально стави¬ 
тися до політичної боротьби різ¬ 
них партій [6, с. 11]. 
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Таким чином, Закон Укра¬ 
їни «Про Збройні Сили Укра¬ 
їни» містить доволі широкий 
перелік принципів, які у своїй 
сукупності спрямовані на забез¬ 
печення сталого розвитку 
Збройних Сил України, пере¬ 
дусім у контексті забезпечення 
законності та правопорядку. У 
ньому також указується на те, 
що підготовка Збройних Сил 
України до виконання покладе¬ 
них на них Конституцією України 
завдань, організація та забез¬ 
печення їх виконання, підтри-

мання на належному рівні бойо¬ 
вої і мобілізаційної готовності та 
боєздатності, виховна робота, 
збереження життя і здоров'я 
особового складу, забезпечення 
законності та військової дисци¬ 
пліни у Збройних Силах України 
здійснюються органами військо¬ 
вого управління, командирами і 
начальниками всіх рівнів відпо¬ 
відно до вимог Конституції Укра¬ 
їни та законів України, інших 
нормативно-правових актів, що 
регулюють відносини у сфері 
оборони. 

Список літератури: 1. Головистикова А. Н. Проблемы теории государства и права : 
учебник / А. Н. Головистикова, Ю. А. Дмитриев. - М. : Эксмо, 2005. - 832 с. 2. Григорен-
ко Є. І. Конституційні засади проходження військової служби громадянами України: проблеми 
теорії та практики : моногр. / Є. І. Григоренко. - Х. : Право, 2010. - 280 с. 3. Григоренко Є. І. 
Реалізація конституційного принципу рівноправності у призові громадян України на строко¬ 
ву військову службу / Є. І. Григоренко // Вісник Харк. нац. ун-ту внутрішніх справ. - 2007. -
Вип. 37. - С. 97-103. 4. Загальна теорія держави і права : [підруч. для студентів] / М. В. Цвік, 
О. В. Петришин, Л. В. Авраменко та ін. ; за ред. М. В. Цвіка, О. В. Петришина. - Х. : Право, 
2009. - 584 с. 5. Конституція України : наук.-практ. коментар / В. Б. Авер'янов, О. В. Батанов, 
Ю. В. Баулін та ін. ; ред. кол. : В. Я. Тацій, Ю. П. Битяк, Ю. М. Грошевой та ін. - Х. : Право ; К. 
: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2003. - 808 с. 6. Корж І. Ф. Принципи військової служби 
в Україні / І. Ф. Корж // Часопис Київ. ун-ту права. - 2003. - № 2. - С. 7-13. 7. Кримінальний 
процесуальний кодекс України // Відом. Верхов. Ради України. - 2013. - № 9-10. 8. Общая 
теория государства и права. Академический курс : в 2-х т. / отв. ред. М. Н. Марченко. - Т. 1: 
Теория государства. - М. : Зерцало, 1998. - 416 с. 9. Права людини в Україні. Доповідь право-
захисних організацій / за ред. Е. Ю. Захарова / Українська Гельсінська спілка з прав людини. 
- Х. : Права людини, 2012. - 352 с. 10. Правова система України: історія, стан та перспективи 
: у 5-ти т. — Т. 2: Конституційні засади правової системи України і проблеми її вдоскона
лення / за заг. ред. Ю. П. Битяка. - Х. : Право: 2008.- 306 с. 11. Правова система України: 
історія, стан та перспективи : у 5-ти т. - Т. 1: Методологічні та історико-теоретичні проблеми 
формування і розвитку правової системи України / за заг. ред. М. В. Цвіка, О. В. Петришина. 
- Х. : Право, 2008. - 728 с. 12. Про військовий обов'язок і військову службу : Закон України 
від 25.03.1992 р. № 2232-XII [Електрон. ресурс]. - Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua. 
13. Про державну службу : Закон України від 17.11.2011 р. № 4050-VI (Редакція станом на 
05.12.2012 р.) [Електрон. ресурс]. - Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua. 14. Про Збройні 
Сили України : Закон України від 06.12.1991 р. № 1934-XII (Редакція станом на 13.10.2012 р.) 
[Електрон. ресурс]. - Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua. 15. Про Статут внутрішньої 
служби Збройних Сил України : Закон України від 24.03.1999 р. № 548-XIV // Відом. Верхов. 
Ради України. - 1999. - № 22-23. 

2013/122 95 

http://zakon4.rada.gov.ua
http://zakon.rada.gov.ua
http://zakon.rada.gov.ua


ПРОБЛЕМИ ЗАКОННОСТІ 

ФУНКЦИИ И ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ УКРАИНЫ 
Поляков С. Ю. 

Статья посвящена анализу функций и принципов права, на которых базируется обеспе
чение организации и функционирования Вооруженных Сил Украины. Предложено авторское 
определение функций Вооруженных Сил Украины. Представлена общая характеристика 
принципов деятельности Вооруженных Сил Украины. 

Ключевые слова: Вооруженные Силы Украины, законность и правопорядок, принципы 
права, военная обязанность, функции. 

FUNCTIONS AND PRINCIPLES OF ORGANIZATION OF THE UKRAINIAN ARMED FORCES 
Polyakov S. Yu. 

This article analyzes the functions and principles of the law that underlie the ensure of 
organization and functioning of the Ukrainian Armed Forces. It was suggested the author's 
definition of the Armed Forces of Ukraine functions. And it was presented the general description of 
the principles of Armed Forces of Ukraine's activity. 

Key words: Ukrainian Armed Forces, law and order, the principles of the law, military duty, 
the functions. 

Надійшла до редакції 25.02.2013 р. 

УДК:342.9:35 О. Б. Червякова, 
канд. юрид. наук, доцент 

Національний університет 
«Юридична академія України 

імені Ярослава Мудрого», 
м. Харків 

ЗАКОН УКРАЇНИ 
«ПРО ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ»: 
ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ 

У статті аналізуються окремі положення законодавства про забезпечення конфіденцій¬ 
ності персональних даних громадян з огляду на їх охорону та захист. Особлива увага приді¬ 
ляється вдосконаленню правового механізму реалізації інформаційних прав громадян у цій 
сфері. 

Ключові слова: персональні дані, охорона та захист персональних даних, державна ре¬ 
єстрація персональних даних. 

У складі інформаційних може бути встановлена. Персо-
ресурсів відомості, які стосу- нальні дані зв'язують людину із 
ються кожної конкретної людини, суспільством і всіма його інсти-
формуються в таку категорію туціями, в першу чергу з тими, які 
як персональні дані - будь-яка для себе обирає кожна окрема 
інформація, що стосується інди- людина. Вони є інструментом 
відуума (суб'єкта даних), чия соціалізації та мірою соціаль-
особистість або відома, або ності особи [5, c. 473-474]. 
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Проблема відкритості й 
доступності даних про інди¬ 
віда є однією з центральних 
для сучасного інформаційного 
суспільства й тісно пов'язана 
із питанням забезпечення без¬ 
пеки людини в інформаційній 
сфері. Зазначені проблеми були 
предметом наукового пошуку 
таких вчених, як І . В. Аріс-
това, І. Л. Бачило, К. І. Бєля-
ков, В. М. Богуш, І . В. Бойко, 
В. М. Брижко, О. О. Городов, 
A. М. Гуз, Р. А. Калюжний, 
Т. А. Костецька, В. А. Ліпкан, 
B. М. Лопатін, А. І. Марущак, 
О. В. Нестеренко, В. Г. Пилип-
чук, Е. Л. Талапіна, А. А. Тедеєв, 
В. В. Речицький, О. В. Цимба-
люк, М. Я. Швець та багато ін. 

Вирішення проблеми 
захисту персональної інформа¬ 
ції в Україні здійснюється шля¬ 
хом закріплення відповідних 
положень у ст. 32 Конституції 
України, прийняття законів «Про 
захист персональних даних» 
(далі - Закон) [3; 2010. - № 34. 
- Ст. 481], «Про інформацію» [3; 
2011. - № 32. - Ст. 313], «Про 
доступ до публічної інформа¬ 
ції» [3; 2011. - № 32. - Ст. 314], 
ратифікації в 1981 р. Конвенції 
про захист осіб у зв'язку з авто¬ 
матизованою обробкою персо¬ 
нальних даних (далі - Конвенція 
108) [3; 2010. - № 46. - Ст. 542] 
та Додаткового протоколу до 
Конвенції тощо. Втім, віддаючи 
належне заходам із забезпе-

чення міжнародних стандартів 
захисту персональних даних в 
нашій державі, внесенню остан¬ 
ніх змін до Закону [3; 2011. -
№ 50. - Ст. 549], вважаємо, що 
правове регулювання захисту 
інформації про фізичну особу 
потребує подальшого вдоскона¬ 
лення. Адже в численних дер¬ 
жавних органах, органах місце¬ 
вого самоврядування, суб'єктах 
господарювання та ін. в обігу 
знаходяться відомості про фізич¬ 
них осіб, які можуть бути іденти¬ 
фіковані. Інформація накопичу¬ 
ється, перш за все, внаслідок 
реалізації наданих громадянам 
прав або виконання покладених 
на них законом обов'язків, проте 
не завжди піддається автома¬ 
тизованій чи неавтоматизова-
ній обробці й впорядкуванню у 
відповідних реєстрах та карто¬ 
теках. Вочевидь, така інформа¬ 
ція також потребує відповідного 
захисту, адже, наприклад, пункт 
«b» ст. 2 Директиви ЄС трактує 
обробку персональних даних у 
більш широкому розумінні, ніж 
у ст. 2 вітчизняного Закону, а 
саме й шляхом їх запису, органі¬ 
зації, витягу, консультування чи 
іншого надання доступу до них. 

Незважаючи на велику кіль¬ 
кість наукових праць, присвя¬ 
чених інформаційним правам 
особи, питанням забезпечення 
конфіденційності персональних 
даних приділено недостатньо 
уваги. Тому дослідження право-
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вого регулювання інформацій¬ 
них відносин на підставі аналізу 
Закону та міжнародної практики 
набуває важливого значення. 

Метою даної статті є роз¬ 
криття сутності охорони та 
захисту персональних даних 
і розробка пропозицій щодо 
подальшого вдосконалення 
механізму реалізації прав гро¬ 
мадян у цій сфері. 

Відповідно до ст. 32 Консти¬ 
туції України, не допускається 
збирання, зберігання, викорис¬ 
тання та поширення конфіден¬ 
ційної інформації про особу без 
її згоди, крім випадків, визначе¬ 
них законом. Таку інформацію 
про фізичну особу (персональні 
дані) складають відомості про 
фізичну особу, яка ідентифіко¬ 
вана або може бути ідентифі¬ 
кована (ч. 1 ст. 11 Закону «Про 
інформацію», абз. 7 ст. 2 Закону). 
Конкретизуючи положення ст. 32 
Конституції України, ч. 2 ст. 11 
Закону «Про інформацію», до 
персональних даних про особу 
відносить, зокрема, дані про її 
національність, освіту, сімей¬ 
ний стан, релігійні переконання, 
стан здоров'я, а також адресу, 
дату і місце народження. Доступ 
до такої інформації можливий 
лише за бажанням особи або на 
вимогу інших осіб у випадках і в 
порядку, передбачених законом. 
Потреба у встановленні такого 
правового режиму доступу до 
персональних даних, як вказує 

О. О. Городов, має бути засно
вана на вирішенні об'єктивно 
існуючого протиріччя між недо¬ 
торканістю приватного життя та 
вимушеним збиранням, збері¬ 
ганням, використанням та пере¬ 
даванням певних відомостей 
про це життя. Сукупність таких 
відомостей, оформлена від¬ 
повідними переліками, у разі 
включення їх до певних інфор¬ 
маційних ресурсів, має бути 
закріплена у законах [3]. 

З метою забезпечення кон¬ 
ституційних прав суб'єктів пер¬ 
сональних даних на невтру¬ 
чання у приватне життя, Закон 
зобов'язує осіб, які обробляють 
такі дані із застосуванням авто¬ 
матизованих чи неавтоматизо-
ваних засобів (шляхом форму¬ 
вання картотек), здійснювати 
державну реєстрацію баз пер¬ 
сональних даних (крім випад¬ 
ків, визначених у частинах 2 і 3 
ст. 1 Закону) та пред'являє певні 
вимоги до обробки таких даних. 

Базою даних визнається 
іменована сукупність упоряд¬ 
кованих персональних даних 
в електронній формі та/або у 
формі картотек персональних 
даних (ст. 2 Закону). Стаття 9 
Закону містить положення щодо 
державної реєстрації бази пер¬ 
сональних даних шляхом вне¬ 
сення відповідних даних до 
Державного реєстру баз пер¬ 
сональних даних. Але її зміст 
не повною мірою враховує 
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Керівні принципи регламента¬ 
ції комп'ютеризованих карто¬ 
тек, які містять дані особистого 
характеру, прийняті резолюцією 
45/95 Генеральної Асамблеї 
ООН від 14.12.1990 р. Йдеться, 
перш за все, про дотримання 
таких принципів, які торкаються 
мінімальних гарантій, що мають 
передбачатися в національному 
законодавстві, а саме: а) прин¬ 
цип законності та лояльності 
(відповідно до якого збирання та 
обробка даних, які стосуються 
осіб, не повинні здійснюватися 
незаконними або нелояльними 
методами, і не повинні вико¬ 
ристовуватися всупереч цілей 
та принципів Статуту ООН); б) 
принцип мети (мета створення 
картотеки та її використання 
мають бути визначені, обґрун¬ 
товані та під час її створення 
і доведені до відома громад¬ 
ськості чи зацікавленої особи з 
тим, щоб у подальшому можна 
було перевірити: чи відповіда¬ 
ють усі зібрані та зареєстровані 
дані особистого характеру меті, 
яка переслідується; чи не вико¬ 
ристовуються та не розголошу¬ 
ються дані особистого характеру 
без згоди зацікавленої особи з 
метою, несумісною із визначе¬ 
ними цілями; чи не перевищує 
термін зберігання даних осо¬ 
бистого характеру терміни, які 
дозволяють досягти мети їх реє¬ 
страції); в) принцип доступу заці¬ 
кавлених осіб (будь-яка особа, 

яка засвідчує свою особистість, 
має право отримувати інфор¬ 
мацію про обробку даних, які її 
стосуються, про передачу таких 
даних третім особам тощо). 

Актуальним є питання про 
обсяг персональних даних, які 
підлягають обробці. Вочевидь, 
віднесення всієї інформації про 
особу до такої, що підлягає 
обробці, не відповідає європей¬ 
ській практиці, де прийнято роз¬ 
різняти загальну та «чутливу» 
інформацію про особу. Так, ст. 6 
Конвенції 108 («особливі катего¬ 
рії даних») передбачає, що пер¬ 
сональні дані, які свідчать про 
расову належність, політичні, 
релігійні чи інші переконання, 
а також дані, що стосуються 
здоров'я, статевого життя, дані 
судимості особи не можуть 
піддаватися автоматизованій 
обробці, якщо внутрішнє законо¬ 
давство не забезпечує відповід¬ 
них гарантій. Якщо ж порівняти 
положення ст. 7 Закону - «Осо¬ 
бливі вимоги до обробки пер¬ 
сональних даних», то вони не 
збігаються із зазначеними вимо¬ 
гами Конвенції РЄ: впадає в око, 
що забороняючи в ч. 1 обробку 
зазначеної «чутливої» інформа¬ 
ції взагалі, законодавець зазна¬ 
чає, що така заборона, зокрема, 
не поширюється на обробку 
персональних даних, яка здій¬ 
снюється за умови надання 
суб'єктом персональних даних 
однозначної згоди на такі дії. 
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Втім, а як бути із гарантіями кон¬ 
фіденційності такої інформації? 

Потребують подальшого 
вдосконалення й механізми реа¬ 
лізації таких положень Закону, 
як забезпечення права суб'єкта 
персональних даних знати про 
місцезнаходження бази, що міс¬ 
тить його персональні дані, її 
призначення та найменування, 
місцезнаходження та/або місце 
проживання (перебування) 
володільця чи розпорядника 
персональних даних; отриму¬ 
вати інформацію про умови 
надання доступу до персональ¬ 
них даних, зокрема, про третіх 
осіб на доступ до своїх персо¬ 
нальних даних тощо. Йдеться, 
перш за все, про збирання пер¬ 
сональних даних та їх подальшу 
обробку численними суб'єктами 
господарювання шляхом запо¬ 
внення громадянами різноманіт¬ 
них анкет як учасників безпро¬ 
грашних конкурсів, прямого чи 
опосередкованого маркетингу 
(замовників товарів через Інтер-
нет-магазини, власників клієнт¬ 
ських карток закладів торгівлі 
та громадського харчування) й 
надсилання їх на адресу або¬ 
нентських скриньок, причому у 
відкритому вигляді. Громадяни 
надають відповідні дані персо¬ 
нального характеру та згоду на 
їх обробку «з метою реалізації 
уставної господарської діяль¬ 
ності фірми, визначених у ста¬ 
туті товариства цілей у сфері 

проведення маркетингових 
досліджень, рекламних акцій, 
продажу товарів тощо, за умови 
передачі таких даних третім 
особам та ін.» і навіть без обме¬ 
ження терміну дії їх обробки аж 
довічно. До того ж мета такої 
діяльності й інші відомості, які 
має знати особа, сформульовані 
у занадто загальному вигляді, 
що суперечить ст. 9 Закону. За 
таких умов вкрай проблема¬ 
тичним виглядає усвідомлення 
суб'єктом персональних даних 
згоди на обробку відповідної 
інформації - тобто волевияв¬ 
лення (за умови поінформова¬ 
ності) щодо надання дозволу 
на обробку його персональних 
даних відповідно до сформульо¬ 
ваної мети їх обробки, вислов¬ 
лене у письмовій формі, що 
дає змогу зробити однозначний 
висновок про її надання (абз. 4 
ст. 2 Закону). 

Виникає питання й про мож¬ 
ливість реалізації громадяни¬ 
ном наданих йому прав у сфері 
захисту персональних даних та 
здійснення контролю за право¬ 
мірним доступом до них. Зазна¬ 
чене потребує доповнення ч. 4 
ст. 9 Закону положенням про те, 
що володілець бази персональ¬ 
них даних у період збирання та 
обробки відповідної інформації 
має повідомляти суб'єкта пер¬ 
сональних даних про внесення 
бази персональних даних до 
Державного реєстру та її реє-
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страційний номер. Такі допов¬ 
нення сприятимуть посиленню 
державного й громадського 
контролю в цій царині, своє¬ 
часному виявленню порушни¬ 
ків Закону. Адже існуюче право 
доступу фізичних осіб до відо¬ 
мостей Реєстру через веб-сайт, 
який ведеться адміністратором 
реєстру - ДП «Інформаційний 
центр» Мінюсту України (п. 15 
Положення про Державний 
реєстр баз персональних даних 
та порядок його ведення) [9; 
2011. - № 45. - Ст. 615] через 
зрозумілі причини громадянами 
не реалізується. 

Частина 9 ст. 6 Закону 
визначає, що обробка персо¬ 
нальних даних в історичних, 
статистичних чи наукових цілях 
здійснюється лише за умови 
забезпечення їх належного 
захисту. Між тим, під час вико¬ 
ристання такої форми навчаль¬ 
ного процесу як практична підго¬ 
товка, що здійснюється шляхом 
навчально-виробничої практики 
(ст. 43 Закону України «Про 
вищу освіту») [3; 2002. - № 20. 
- Ст. 2984], студенти мають 
доступ до персональних даних, 
які містяться в документах судо¬ 
вих та правоохоронних органів, 
обробляють, ксерокопіюють їх 
у навчальних цілях й подають 
як матеріали практики (навіть у 
першоджерелах!). Усе це потре¬ 
бує доповнення ч. 9 ст. 6 Закону 
відповідними застереженнями 

щодо знеособлення персональ¬ 
них даних у подібних випадках. 

Законодавчого врегулю¬ 
вання вимагає й визначення 
часу виникнення режиму кон¬ 
фіденційності персональних 
даних, що зумовлює застосу¬ 
вання заходів щодо їх захисту. 
Вважаємо, що обов'язок обме
ження доступу до такої інформа¬ 
ції виникає з моменту надання її 
суб'єктом персональних даних 
за його бажанням іншій особі 
або отримання її за іншими 
підставами, передбаченими 
законом, незалежно від часу 
обробки. Заходи щодо захисту 
персональних даних мають вжи¬ 
ватися аж до їх знищення, зне¬ 
особлення або надання згоди 
суб'єкта на їх розголошення. 

Нарешті, законодавець не 
дає визначення терміна «захист 
персональних даних» та 
суб'єктів, які здійснюють такий 
захист (ст. 4 Закону називає 
суб'єктів відносин, пов'язаних 
із персональними даними, що, 
вочевидь, не є однозначним). 
Втім зазначене питання потре¬ 
бує ретельного з'ясування. 
Захист взагалі розуміється як 
забезпечення, відгородження 
від посягань, незаконних дій, 
запобігання будь-якого впливу 
тощо [1, с. 359]. У науковій юри¬ 
дичній літературі термін «адмі¬ 
ністративно - правовий захист» 
визначається як можливість 
держави, її органів захищати ті 
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чи інші права, не конкретизуючи, 
чи йдеться про захист поруше¬ 
них прав чи про гарантії, форми 
реалізації тих чи інших ще не 
порушених прав [2, с. 67]. В юри¬ 
дичній науці використовується 
два різних терміни - «захист» 
та «охорона», які не є рівно¬ 
значними. Окремі автори бачать 
різницю між ними в їх функціо¬ 
нальному призначенні: «охо¬ 
рона» містить заходи, які засто¬ 
совуються до порушення прав і 
свобод і мають на меті поперед¬ 
ження їх порушень, а «захист» 
- заходи, що застосовуються 
після правопорушення, спрямо¬ 
вані на поновлення порушеного 
права людини [14, с. 11-15]. 
Вченими висловлювалися такі 
думки щодо їх співвідношення: 
охорона за своїм змістом 
ширше захисту [13, с. 162-164] 
або навпаки [7, с. 7]. С. І . Оже¬ 
гов визначає охорону через 
поняття «захист» і тлумачить 
слово «захищати» як «охороня¬ 
ючи, відгородити від посягань, 
ворожих дій, від небезпеки» [8, 
с. 185]. На думку В. Я. Пона-
рина, залежність між охоро¬ 
ною та захистом визначається 
за формулою: О = П + З, де О 
- охорона, П - профілактична 
діяльність, З - захист [10, с. 86]. 
Як слушно вказує М. І. Мату-
зов відносно прав особистості, 
«охороняються вони постійно, 
а захищаються тільки тоді, 
коли порушуються» [6, с. 131]. 

Тож засоби охорони спрямову¬ 
ються на запобігання, зокрема, 
на перешкоджання чи унемож-
ливлення порушень таких прав 
громадян у сфері персональ¬ 
них даних (наприклад, попере¬ 
дня державна реєстрація баз 
персональних даних, забезпе¬ 
чення конфіденційності персо¬ 
ніфікованої інформації тощо). 
Ці засоби стають ефективніше 
лише тоді, коли вони поєд¬ 
нуються із засобами захисту, 
тобто юридичними інструмен¬ 
тами поновлення, «реставрації» 
порушених прав та притягнення 
до відповідальності осіб, винних 
у цих порушеннях. Без такого 
«оснащення» засоби охорони 
переважно не спрацьовують, 
не застосовуються, а, отже, й 
не досягають своєї мети [12, 
с. 101]. Незастосування в дея¬ 
ких випадках засобів охорони 
прав людини - одна з основних 
проблем у справі юридичного 
гарантування останніх. На нашу 
думку, поняття «охорона» та 
«захист» прав громадян лежать 
в одній площині, оскільки мають 
спільний предмет. Разом із 
тим розмежування цих понять 
дозволяє визначити особливості 
діяльності державних органів у 
механізмі юридичних гарантій 
прав громадян: охорону їх пер¬ 
сональних даних мають здій¬ 
снювати відповідно до закону 
всі державні органи та органи 
місцевого самоврядування, гро-
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мадські організації, юридичні та 
фізичні особи, яким такі відомості 
стали відомі, а захист - лише 
суб'єкти, наділені державно-
владними повноваженнями. 

Ратифікувавши Конвенцію 
108 та Додатковий протокол 
до неї, наша держава взяла 
на себе зобов'язання створити 
один (чи більше) незалежний 
орган нагляду, відповідальний за 
забезпечення дотримання захо¬ 
дів, які передбачені внутрішньо¬ 
державним правом і які втілю¬ 
ють принципи, зазначені в таких 
міжнародних документах. Дослі¬ 
дження положень ст. 23 Закону 
свідчить, що уповноважений 
державний орган в цій царині 
створено як Державну службу 
України з питань захисту персо¬ 
нальних даних (далі - ДСЗПД), 
діяльність якої спрямовується 
та координується Урядом Укра¬ 
їни через Міністра юстиції Укра¬ 
їни (п. 1 Положення про ДСЗПД) 
[9; 2011. - № 38. - Ст. 468]. 
Тобто йдеться про централь¬ 
ний орган виконавчої влади, 
більшість функцій якого скла¬ 
дає надання адміністративних 
послуг фізичним та юридичним 
особам, а не здійснення нагляду 
(ст. 17 Закону «Про центральні 
органи виконавчої влади») [3; 
2011. - № 38. - Ст. 385]. Відпо¬ 
відно ДСЗПД наділена повно¬ 
важеннями щодо: а) надання 
адміністративних послуг (реє¬ 
струє бази персональних даних 

та веде Державний реєстр баз 
персональних даних; надає 
володільцям і розпорядникам 
персональних даних і суб'єктам 
персональних даних інформа¬ 
цію щодо їх прав та обов'язків; 
видає рекомендації щодо прак¬ 
тичного застосування поло¬ 
жень законодавства про захист 
персональних даних; погоджує 
корпоративні кодекси поведінки 
відповідно до ч. 2 ст. 27 Закону); 
б) виявлення порушень закону 
(розглядає пропозиції, запити, 
звернення, вимоги та скарги 
фізичних і юридичних осіб, 
контролює додержання вимог 
законодавства шляхом прове¬ 
дення перевірок володільців та/ 
або розпорядників персональ¬ 
них даних); в) усунення пору¬ 
шень закону (видає обов'язкові 
для виконання приписи про усу¬ 
нення порушень законодавства). 
Крім того, відповідно до Закону 
«Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо 
посилення відповідальності за 
порушення законодавства про 
захист персональних даних» 
[3; 2011. - № 50. - Ст. 549] з 
1 липня 2012 р. ДСЗПД України 
надано право складати прото¬ 
коли про адміністративні право¬ 
порушення, передбачені стат¬ 
тями 188-39 та 188-40 КУпАП. 
Зазначене свідчить, що цей 
орган уповноважений здійсню¬ 
вати не лише захист персональ¬ 
них даних шляхом застосування 
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заходів адміністративного при¬ 
мусу, а й їх охорону. Так само, 
як це мають забезпечити й 
суб'єкти відносин, пов'язаних 
з персональними даними (ст. 4 
Закону). Проте, на нашу думку, 
такий перелік суб'єктів є занадто 
обмеженим, адже доступ до 
персональних даних мають чис¬ 
ленні органи виконавчої влади 
та органи місцевого самовряду¬ 
вання, покликані забезпечити 
реалізацію прав та обов'язків 
громадян, інші суб'єкти (які, 
наприклад, розглядають звер¬ 
нення громадян), а також засоби 
масової інформації тощо. На них 
також покладається обов'язок 
охороняти таку конфіденційну 
інформацію і забезпечити невтру¬ 
чання в особисте життя грома¬ 
дян. Зазначені питання можуть 
бути врегульовані шляхом при¬ 
йняття так званих «інформацій¬ 
них регламентів» відповідних 
суб'єктів, які здійснюють обробку 
персональних даних. 

Збирання й зберігання кон¬ 
фіденційної інформації про 
особу може вважатися юри¬ 
дично бездоганним за умов 
компетентності суб'єктів такої 
діяльності, слушності мети здій¬ 
снюваних заходів та наявності їх 
загальних й спеціальних право¬ 
вих підстав, додержання визна¬ 
чної законом процедури прове¬ 
дення такої діяльності. Тому, на 
нашу думку, правовий погляд на 
проблему захисту персональних 

даних має містити не тільки вве¬ 
дення заборони на їх збирання, 
обробку та розповсюдження, а 
й порядку їх формування у від¬ 
повідності із встановленими від 
імені держави правилами в про¬ 
цесі входження особи в життя 
суспільства (активного чи пасив¬ 
ного, корисного чи шкідливого). 
Зазначене потребує побудови 
нової правової концепції персо¬ 
нальних даних, спрямованої на 
їх охорону від будь-якого несанк¬ 
ціонованого доступу, та захисту 
прав володільців таких даних. 
Ії втіленню в життя сприятиме 
й оновлена редакція ст. 188-39 
КУпАП, яка має передбачати 
відповідальність за порушення 
встановленого законом порядку 
збирання, реєстрації, накопи¬ 
чення зберігання, адаптування 
зміни, використання, поши¬ 
рення, знеособлення, знищення 
інформації про громадян (пер¬ 
сональних даних). Вважаємо, 
що нині діючі положення цієї 
норми необгрунтовано обмеж¬ 
ують відповідальність у зазна¬ 
ченій сфері лише порушеннями 
вимог закону щодо державної 
реєстрації баз персональних 
даних та їх використання. 

Не можна оминути й таке 
питання. На сьогодні ДП «Інфор¬ 
маційний центр» Мінюсту Укра¬ 
їни вже зареєстровано понад 
41,3 тис. баз персональних 
даних. А має бути ще більше, 
оскільки ратифікувавши Кон-
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венцію 108, Україна взяла на 
себе зобов'язання її застосо¬ 
вувати до інформації, що сто¬ 
сується груп осіб, асоціацій, 
фондів, компаній, корпорацій та 
будь-яких інших організацій, що 
безпосередньо або опосеред¬ 
ковано складаються з окремих 
осіб, незалежно від того, мають 
чи не мають такі установи статус 
юридичної особи. 

ДСЗПД України по суті є єди¬ 
ним органом виконавчої влади, 
на який Законом покладається 
здійснення державного контр¬ 
олю у сфері обігу персональних 
даних, вжиття заходів щодо при¬ 
пинення порушень прав грома¬ 
дян й притягнення винних осіб 
до відповідальності. За відсут¬ 
ності розгалуженої мережі тери¬ 
торіальних органів ДСЗДП, вико¬ 
нання зазначених вимог Закону 
є надто проблематичним. Тому 
пропонуємо наділити відповід¬ 
ними контрольними повнова-

женнями в межах їх компетенції 
також органи виконавчої влади, 
що документують персональні 
дані (органи Державної реєстра¬ 
ційної служби України, Держав¬ 
ної архівної служби України, 
Державної міграційної служби 
України та ін.), а також Уповно¬ 
важеного Верховної Ради Укра¬ 
їни з прав людини, які мають 
розгалужену систему територі¬ 
альних органів. 

Прийняття законодавчих 
актів щодо регулювання обігу 
персональних даних є лише 
першими кроками на шляху 
до реального втілення в життя 
положень Конституції України 
та норм міжнародного права 
щодо визнання безпеки людини 
й громадянина в державі най¬ 
вищою соціальною цінністю та 
її забезпечення. Актуальним є 
вироблення відповідної стратегії 
розвитку охорони й захисту пер¬ 
сональних даних. 

Список літератури: 1. Большой толковый словарь русского языка / сост. и гл. ред. 
С. А. Кузнецов. - СПб. : НОРИНТ, 1998. - 1536 с. 2. Ведяхин В. М. Защита права как правовая 
категорія / В. М. Ведяхин, Т. Б. Шубина // Правоведение. - 1998. - № 1. - С. 65-69. 3. Відом. 
Верхов. Ради України. 4. Городов О. О. Основы информационного права России : учеб. посо
бие / О. О. Городов. - СПб. : Юрид. центр Пресс, 2003. - 305 с. 5. Информационное право: 
актуальные проблемы теории и практики : колл. моногр. / под общ. ред. И. Л. Бачило. - М. : 
Изд-во Юрайт, 2009. - 530 с. 6. Матузов Н. И. Правовая система и личность : моногр. / 
Н. И. Матузов. - Саратов : Изд-во Саратов. ун-та, 1987. - 292 с. 7. Новоселов В. Способы 
защиты прав и свобод, гарантированных Конституцией СССР / В. Новоселов // Сов. юсти¬ 
ция. - 1979. - № 18. - С. 7-16. 8. Ожегов С. И. Словарь русского язика / С. И. Ожегов. - М. : 
Русский язык, 1988. - 797 с. 9. Офіц. вісн. України. 10. Понарин В. Я. Охрана имущественных 
прав личности и государства в уголовном судопроизводстве. Вопросы теории / В. Я. Понарин 
// Совершенствование правовых основ уголовного судопроизводства. - Ярославль, 1983. -
С. 83-86. 11. Права человека. Сб. междунар. договоров. - Т. 1: Универсальные договоры 
Организации Объединенных Наций. - Нью-Йорк - Женева, 1994. - 186 с. 12. Приватне життя 
і поліція (Концептуальні підходи. Теорія і практика). - Серія: Людина. Суспільство. Поліція / 
відп. ред. Ю. І. Римаренко. - К. : КНТ, 2006. - 738 с. 13. Сергун П. П. Соотношение охраны 
и защиты прав и свобод граждан при применении мер административного принуждения / 
П . П . Сергун // Укрепление социалистической законности в деятельности органов внутренних 

2013/122 105 



ПРОБЛЕМИ ЗАКОННОСТІ 

дел : сб. статей. - М., 1987. - С. 162-164. 14. Тихонова Ю. Б. Субъективные права советских 
граждан, их охрана и защита : автореф. дисс. на стиск. учен. степ. канд. юрид. наук / Ю. Б. Ти
хонова. - М., 1972. - 22 с. 

ЗАКОН УКРАИНЫ «О ЗАЩИТЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ»: 
ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

Червякова Е. Б. 
В статье проанализированы и исследованы отдельные положения законодательства 

об обеспечении конфиденциальности персональных данных граждан в аспекте их охраны и 
защиты. Особое внимание уделено усовершенствованию правового механизма реализации 
прав граждан в этой сфере. 

Ключевые слова: персональные данные, охрана и защита персональных данных, госу¬ 
дарственная регистрация персональных данных. 

THE LAW OF UKRAINE «ON PROTECTION OF PERSONAL DATA»: 
PROBLEMS AND WAYS TO IMPROVE 

Chervyakova O. B. 
This article analyzed and studied the individual provisions of the law of confidentiality 

of personal citizens in terms of their safety and protection. Particular attention is paid to the 
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АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ РЕЖИМ 
ЛІЦЕНЗУВАННЯ ОБІГУ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ 1 

Проаналізовано основні підходи до визначення ознак та змісту адміністративно-право¬ 
вого режиму ліцензування обігу наркотичних засобів, сформульовано його поняття та запро¬ 
поновано його структуру. 

Ключові слова: адміністративно-правовий режим, обіг наркотичних засобів, ліцензування. 

Сьогодні наркотичні засоби людина чи ні. Наслідками неле-
тісно переплелись із жит- гального вживання наркотичних 
тям суспільства. Вони істотно засобів є втрата працездатності 
впливають на життя кожного, та здоров'я в молодому віці, 
незалежно від того, вживає їх смерть унаслідок передозу-

1 У подальшому, якщо інше спеціально не застережено, вживається один термін -
«наркотичні засоби», що означає сукупність - наркотичні засоби, психотропні речовини, їх 
аналоги та прекурсори. Це стосується і назви статті. 
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вання, соціальна дезадаптація, 
зростання правопорушень та 
злочинності. Проте заходи, що 
застосовуються державними 
органами щодо запобігання, 
протидії та боротьби із зростан¬ 
ням кількості наркоспоживачів 
і правопорушень у цій сфері 
наразі є малоефективними. 

У ст. 49 Конституції України 
визначено, що одним із першо¬ 
чергових завдань держави є 
належна реалізація прав і сво¬ 
бод людини і громадянина та 
реальне втілення в життя кон¬ 
ституційного припису, який закрі¬ 
плює право на охорону здоров'я 
[5; 1996. - № 30. - Ст. 141]. Саме 
тому в Україні має забезпечува¬ 
тися чітка організація виконавчої 
влади, оперативність та повнота 
реалізації прийнятих рішень, 
розмежування функцій і повно¬ 
важень між органами виконавчої 
влади у сфері обігу наркотичних 
засобів. Виконання окресленого 
завдання значною мірою зале¬ 
жить від налагодження опера¬ 
тивної та дієвої системи держав¬ 
ного контролю, однією із форм 
якого у сфері обігу наркотичних 
засобів є ліцензуванню діяль¬ 
ності, пов'язаної з цим обігом. 

Актуальність даної статті 
зумовлена тим, що адміністра¬ 
тивно-правовий режим ліцензу¬ 
вання обігу наркотичних засобів 
є мало дослідженим в юриспру¬ 
денції. Аналіз наукових літе¬ 
ратурних джерел показав, що 

деякими правниками все ж 
порушувались окремі питання 
стосовно ліцензування, адміні¬ 
стративно-правових режимів. 
Так, проблемам адміністративно-
правових режимів приділяли 
увагу такі українські й зарубіжні 
вчені, як В. В. Авер'янов, Д. Бах-
рах, Ю. П. Битяк, Ж. Вендель, 
В. М. Гаращук, Є. Додін, А. Ком-
зюк, С. В. Ківалов, С. Кузніченко, 
В. Конопльов, В. В. Ласточкін, 
В. Я. Настюк, В. Б. Рушайло, 
Х. Ярмакі, Л. В. Шестак та ін. Дета¬ 
лізуючи наукові напрацювання, 
зазначимо, що ліцензування як 
адміністративно-правовий інсти¬ 
тут вивчала Л. В. Шестак [15], 
П . М . Пальчук досліджував пра¬ 
вові засади ліцензування торго¬ 
вельної діяльності в Україні [13] 
та ін. Окремі аспекти ліцензу¬ 
вання господарської діяльності 
лікарських засобів розглядали 
В. М. Пашков [12] і Л. І. Кущ 
[6]. Загальні питання адміні¬ 
стративно-правових режимів та 
ліцензування розкрито в моно¬ 
графіях В. Я. Настюка [9; 10], 
В. Б. Рушайло [14] та ін. На жаль, 
сьогодні вітчизняна юридична 
наука не приділяє належної уваги 
дослідженню особливостей адмі¬ 
ністративно-правового режиму 
ліцензування обігу наркотичних 
засобів. 

Метою статті є дослідження 
ознак, змісту та структури адмі¬ 
ністративно-правового режиму 
ліцензування обігу наркотичних 
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засобів. Розглядаючи поняття 
«правовий режим», зазначимо, 
що дана конструкція широко 
використовується у світовій юри¬ 
дичній практиці. Як справедливо 
підкреслюється в спеціальній 
літературі, режим виникає лише 
в зонах так званого інтенсивного 
правого регулювання, коли зако¬ 
нодавець приділяє особливу 
увагу конкретному об'єкту пра¬ 
вовідносин. Правовим режимам 
властиві такі основні ознаки: 
а) вони встановлюються зако¬ 
нодавством і забезпечуються 
державою; б) мають на меті спе¬ 
цифічним чином регламенту¬ 
вати конкретні сфери суспільних 
відносин, виділяючи в тимчасо¬ 
вих і просторових межах ті або 
інші суб'єкти й об'єкти права; 
в) становлять особливий поря¬ 
док правового регулювання, 
що складається із сукупності 
юридичних засобів і характери¬ 
зується визначеним їхнім спо¬ 
лученням; г) створюють кон¬ 
кретний ступінь сприятливості 
для задоволення інтересів дер¬ 
жави, суспільства та громадян 
[2, c. 268]. 

Під режимом розуміється 
законність, порядок, соціальний 
режим певного об'єкта або виду 
діяльності, що закріплений пра¬ 
вовими нормами [9, c. 11]. Слід 
відзначити, що правовий режим 
обігу наркотичних засобів зна¬ 
чно відрізняється від правового 
режиму обігу інших лікарських 

засобів. Треба погодитись з 
думкою В. М. Пашкова, що нар¬ 
котичні засоби мають особли¬ 
вий правовий режим і порядок їх 
обігу регулюється спеціальними 
законами, підзаконними та нор¬ 
мативними актами [12, с. 28]. 
Правовий режим ліцензування 
обігу наркотичних засобів засто¬ 
совується в подвійному обсязі. З 
одного боку, самі суб'єкти пови¬ 
нні отримати ліцензію на здій¬ 
снення певного виду діяльності, 
пов'язаної з даним обігом, а з 
іншого - самі об'єкти - нарко¬ 
тичні засоби - допускаються до 
застосування лише після прове¬ 
дення процедури їх реєстрації 
та сертифікації у встановленому 
законодавством порядку [Там 
само]. 

На даний час адміністра¬ 
тивно-правові режими галузе¬ 
вого спрямування привертають 
дедалі більше уваги вчених і 
практиків. Раніше здебільшого 
їх досліджували в контексті 
«правового регулювання захо¬ 
дів, спрямованих на подолання 
ситуацій надзвичайного харак¬ 
теру» [1, c. 285], а також розгля¬ 
дають їхній генезис крізь призму 
понять «суспільна безпека» та 
«національна безпека» [8, c. 39; 
10]. Це зумовлює наявність най¬ 
різноманітніших поглядів на 
поняття й сутність адміністра¬ 
тивно-правових режимів. Тому 
доцільно розглянути погляди 
науковців стосовно поняття 
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« а д м і н і с т р а т и в н о - п р а в о в и й 
режим». 

Так, на думку Ю. П. Битяка, 
під цією конструкцією розумі¬ 
ють певне поєднання адміні¬ 
стративно-правових засобів 
регулювання, опосередковане 
централізованим порядком, 
імперативним засобом юридич¬ 
ного впливу, який виявляється 
в тому, що суб'єкти правовідно¬ 
син займають юридично не рівні 
позиції [1, с. 282]. З точки зору 
В. В. Ласточкіна, - це сукупність 
правових установок і необхідних 
організаційних управлінських 
заходів, які забезпечували б 
порядок реалізації окремими 
громадянами своїх відповід¬ 
них прав і обов'язків, а також 
порядок діяльності державних 
органів і суспільних організацій, 
що найбільш адекватно відпо¬ 
відають інтересам забезпечення 
безпеки та охорони громад¬ 
ського порядку на відповідній 
ділянці державного управління 
[7, c. 55]. У свою чергу С. В. Ківа-
лов визначає цей термін як 
самостійний правовий інститут з 
організаційними забезпечуваль¬ 
ними елементами, спрямований 
на встановлення оптимальних, 
з точки зору держави, відносин 
у конкретній, порівняно вузькій, 
однак життєво важливій сфері, 
що забезпечує безпеку особи, 
суспільства і держави [3, c. 194]. 

До основних елементів адмі¬ 
ністративно-правового режиму у 

вітчизняній юридичній літера¬ 
турі відносять такі: мета вста¬ 
новлення; метод правового 
регулювання; сукупність пра¬ 
вил поведінки; спеціальні дер¬ 
жавні органи, на які покладено 
завдання досягнення мети адмі¬ 
ністративно-правового режиму; 
відповідальність за порушення 
«режимних» норм; особливі 
адміністративно-правові засоби 
встановлення і форми виник¬ 
нення прав та обов'язків, спосо¬ 
бів юридичного впливу тощо [9, 
c. 38-39]. Варто зауважити, що 
Ж. Ведель розглядає адміністра¬ 
тивно-правовий режим як режим 
загального права публічної влади, 
що віднесений до публічно-пра¬ 
вового і стосується регламентації 
діяльності державної адміністра¬ 
ції та її взаємин із приватними 
особами [4, c. 65]. 

Таким чином, адміністра¬ 
тивно-правовий режим можна 
розглядати як режим «наці¬ 
онального» права публічної 
влади, що включає чотири 
основні принципи: а) адміні¬ 
стративної юстиції як форми 
розв'язання конфліктів; б) осо¬ 
бливого порядку видання та 
дії режимних актів державного 
управління; в) законності, що 
означає зв'язок з правом дер¬ 
жавної адміністрації та з іншими 
суб'єктами виконавчої влади; 
г) відповідальності органів дер¬ 
жавної влади за заподіяні збитки 
та інші винні дії [9, c. 25]. 
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Із вищенаведеного можна 
зробити висновок, що у біль¬ 
шості підданих аналізу визна¬ 
чень й основних складових 
поняття «адміністративно-пра¬ 
вовий режим» превалює, 
по-перше, примусовий харак¬ 
тер юридичних засобів регулю¬ 
вання (за рахунок установлення 
заборон, визначення обов'язків 
та застосування заходів від¬ 
повідальності) над юридич¬ 
ними засобами переконання та 
заохочення. По-друге, одним з 
основних аспектів змісту пра¬ 
вовідносин, що врегульову¬ 
ються адміністративно-право¬ 
вим режимом, є компетенційна 
діяльність владних суб'єктів 
адміністративно-правових від¬ 
носин. 

Отже, необхідність даного 
а д м і н і с т р а т и в н о - п р а в о в о г о 
режиму зумовлена наявністю 
небезпеки різної специфіки, 
однією з яких є недотримання 
правил та вимог до ліцензу¬ 
вання обігу наркотичних засо¬ 
бів, що призводить до їх неза¬ 
конного обігу та споживання, 
яке приведе до поширення нар¬ 
команії. Як бачимо, тут наявна 
умова для існування спеціаль¬ 
ного адміністративно-правового 
режиму ліцензування діяльності, 
пов'язаної з обігом наркотичних 
засобів. 

Крім того, аналіз юридич¬ 
ної літератури свідчить, що 
поняття «адміністративно-пра-

вовий режим ліцензування обігу 
наркотичних речовин» в науці 
адміністративного права вза¬ 
галі не розроблялося. Разом із 
тим важливе значення у ство¬ 
рені та здійсненні такого адмі¬ 
ністративно-правового режиму 
має організаційна підсистема, 
що обслуговує діяльність орга¬ 
нів виконавчої влади, які пови¬ 
нні забезпечувати додержання 
встановлених заборон і обме¬ 
жень та виконання покладених 
на громадян і юридичних осіб 
обов'язків [1 , с. 284]. Специфіка 
цього режиму виявляється в осо¬ 
бливостях порядку виникнення 
змісту прав і обов'язків учасни¬ 
ків адміністративно-правових 
відносин та їх здійснення, у від¬ 
повідних санкціях, особливих 
засобах їх реалізації, а також у 
дії єдиних принципів і загальних 
положень, що поширюються на 
певну сукупність правових норм 
[9, c. 38]. 

Наголосимо, що цей режим, 
як і інші галузеві правові режими, 
грунтується на різноманітних 
способах правового регулю¬ 
вання. Однак особливість даного 
режиму полягає в перевазі забо¬ 
рон, розпоряджень і зобов'язань. 
Підсистемами даного режиму є 
нормативно-правова, організа¬ 
ційна та матеріально-технічна 
база. Нормативно-правова база 
режиму охоплює закони та під-
законні нормативно-правові 
акти [1, с. 284], тому детально 
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розглянемо нормативно-пра¬ 
вову базу адміністративно-пра¬ 
вового режиму ліцензування 
діяльності, пов'язану з обігом 
наркотичних засобів. 

Так, у ст. 42 Конституції Укра¬ 
їни зазначено, що держава захи¬ 
щає права споживачів від недо¬ 
бросовісної конкуренції шляхом 
здійснення контролю за якістю і 
безпечністю продукції [5; 1996. -
№ 30. - Ст. 141]. У ст. 8 Закону 
України «Про наркотичні засоби, 
психотропні речовини і прекур¬ 
сори» від 15 лютого 1995 р., 
№ 60/95-ВР [5; 1995. - № 10. 
- Ст. 60 ] визначено, що ліцен¬ 
зуванню підлягає діяльність з 
обігу наркотичних засобів. Зау¬ 
важимо, що згідно з цим Зако¬ 
ном ліцензія може бути видана 
суб'єкту господарювання на 
декілька видів діяльності - з 
обігу наркотичних засобів, пси¬ 
хотропних речовин і прекурсорів 
або на окремий її вид. Для отри¬ 
мання ліцензії потрібно надати 
такі відомості та документи: сві¬ 
доцтво (посвідчення, сертифікат 
спеціаліста), що підтверджує 
професійну придатність керів¬ 
ника юридичної особи; довідки 
відповідного державного або 
комунального закладу охорони 
здоров'я про відсутність у пра¬ 
цівників наркозалежності, які за 
своїми службовими обов'язками 
отримають (чи мають) доступ 
безпосередньо до наркотичних 
засобів; довідку МВС про від-

сутність у працівників, які за 
своїми службовими обов'язками 
отримають (чи мають) доступ 
безпосередньо до наркотичних 
засобів, не знятої чи не пога¬ 
шеної в установленому порядку 
судимості; дозвіл МВС України 
на використання об'єктів і при¬ 
міщень, призначених для здій¬ 
снення даної діяльності. Ліцен¬ 
зія видається на п'ять років. 

У свою чергу, Законом 
України від 1 червня 2000 р., 
№ 1775-III визначено, що госпо¬ 
дарська діяльність з обігу нарко¬ 
тичних засобів підлягає ліцензу¬ 
ванню (п. 12) [5; 2000. - № 36. 
- Ст. 299]. Ліцензування поля¬ 
гає у видачі, переоформленні 
та анулюванні ліцензій, видачі 
дублікатів ліцензій, веденні 
ліцензійних справ та ліцензійної 
реєстрації (реєстрів), контролі 
за додержанням ліцензіатами 
ліцензійних умов, видачі розпо¬ 
ряджень про усунення порушень 
ліцензійних умов, а також роз¬ 
поряджень про усунення пору¬ 
шень законодавства у сфері 
ліцензування. Даним Законом 
визначено основні принципи 
режиму ліцензування діяльності, 
пов'язаної з обігом наркотичних 
засобів (ст. 3): а) забезпечення 
рівності прав, законних інтер¬ 
есів усіх суб'єктів господарю¬ 
вання; б) захист прав, законних 
інтересів, життя та здоров'я гро¬ 
мадян, забезпечення безпеки 
держави; в) встановлення єди-
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ного порядку ліцензування видів 
господарської діяльності на 
території України, ліцензування 
не може використовуватися для 
обмеження конкуренції у прова¬ 
дженні господарської діяльності; 
г) ліцензія є єдиним документом 
дозвільного характеру . 

Зазначимо, що порядок про¬ 
вадження діяльності, пов'язаної 
з обігом наркотичних засо¬ 
бів, урегулювано постановами 
Кабінету Міністрів України від 
3 червня 2009 р., № 589 [11; 
2009. - № 44. - Ст. 1477], від 
6 травня 2000 р., № 770 (далі 
- Перелік) [11; 2000. - № 19. -
Ст. 789], від 5 грудня 2007 р., 
№ 1387 [11; 2007. - № 93. -
Ст. 3412], наказами МОЗ Укра¬ 
їни від 2 лютого 2010 р., № 66 
[11; 2010. - № 21.-Ст. 885], 
Державного комітету України з 
питань регуляторної політики та 
підприємництва і МОЗ України 
від 27 січня 2004 р., № 04/42 [11; 
2004.- № 5. - Ст. 275] та ін. Отже, 
досконале вивчення положень 
вищенаведених нормативно-
правових актів дозволяє зро¬ 
бити висновок, що відповідно до 
даних джерел законодавець та 
суб'єкти владних повноважень 
встановлюють адміністративно-
правовий режим ліцензування 
обігу наркотичних засобів, вико¬ 
ристовуючи при цьому правові 
та організаційні засоби. 

Важливим є те, що організа¬ 
ційна підсистема охоплює пра-

возастосовну діяльність органів 
державної влади, покликаних 
забезпечити дотримання вста¬ 
новлених заборон і обмежень та 
виконання покладених на грома
дян і юридичних осіб обов'язків 
[1, с. 284]. 

В Україні до органів держав¬ 
ної влади, що проводять ліцен¬ 
зування діяльності, пов'язаної 
з обігом наркотичних засобів, 
є Державна служба України з 
контролю за наркотиками (далі 
- ДСКН України). Указом Пре¬ 
зидента України від 13 квітня 
2011 р., № 457/2011 [11; 2011 . -
№ 29. - Ст. 1263] визначено, 
що ДСКН України: а) розробляє 
та затверджує ліцензійні умови 
провадження господарської 
діяльності та інші нормативні 
акти з питань ліцензування такої 
діяльності відповідно Переліку 
(п. 14); б) видає суб'єктам гос¬ 
подарювання ліцензії на про¬ 
вадження даної господарської 
діяльності відповідно Переліку 
(п. 15); в) приймає в установ¬ 
леному порядку рішення про 
анулювання ліцензій на про¬ 
вадження господарської відпо¬ 
відно Переліку (п. 16) [26]. 

Важливим засобом забез¬ 
печення дотримання адміні¬ 
стративно-правового режиму 
ліцензування обігу наркотичних 
засобів є встановлення відпо¬ 
відальності за їх порушення. 
Залежно від характеру і сус¬ 
пільної небезпечності цих пору-
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шень українське законодавство 
передбачає відповідальність у 
кримінальному, адміністратив¬ 
ному, цивільно-правовому й 
дисциплінарному порядку. 

Крім того, однією з основних 
ознак адміністративно-правових 
режимів є їхня функціональність. 
Під функціональним адміністра¬ 
тивним режимом розуміється 
врегульований правом поря¬ 
док певної діяльності, який 
має нормативний характер від¬ 
носно державного управління, є 
загальнообов'язковим для всіх 
державних органів та членів сус¬ 
пільства і підлягає конкретизації 
й захисту у процесі його засто¬ 
сування [7, с. 48]. Поряд із функ¬ 
ціональністю однією з найваж¬ 
ливіших ознак таких режимів, на 
нашу думку, є їхня системність у 
використанні юридичних засо¬ 
бів, що дає підстави об'єднати 
та диференціювати адміністра¬ 
тивно-правові засоби залежно 
від характеру регульованих сус¬ 
пільних відносин, мети, завдань, 
а також поєднати їх з адміністра¬ 
тивними й економічними мето¬ 
дами управління. 

Що ж до типології адміні¬ 
стративно-правового режиму 
ліцензування обігу наркотичних 
засобів, то можна стверджувати, 
що даний режим: а) слід віднести 
до спеціальних; б) за масшта¬ 
бом волі громадян і організацій 
у використанні своїх можливос¬ 
тей для реалізації суб'єктивних 

прав належить до обмежуваль¬ 
ного режиму; в) є звичайним, 
оскільки не змінює конституцій¬ 
ного статусу громадян і орга¬ 
нізацій; г) за часом дії є постій¬ 
ним; д) за територією дії є тим, 
що діє на всій території України. 
За класифікацією видів адмі¬ 
ністративно-правових режимів 
(залежно від мети їхнього засто¬ 
сування), розробленою в науці 
адміністративного права, адмі¬ 
ністративно - правовий режим 
ліцензування обігу наркотичних 
засобів необхідно віднести до 
групи, що об'єднує функціо¬ 
нальні адміністративно-правові 
режими, покликані забезпечу¬ 
вати функції державного управ¬ 
ління у сфері ліцензування обігу 
наркотичних засобів [2, c. 274]. 

Таким чином, адміністра¬ 
тивно-правовий режим ліцензу¬ 
вання обігу наркотичних засобів 
- це врегульовані нормами адмі¬ 
ністративного права суспільні 
відносини, які складаються в 
процесі ліцензування господар¬ 
ської діяльності у цій сфері. В 
адміністративно-правових від¬ 
носинах сторони виступають як 
носії взаємних прав і обов'язків, 
врегульованих адміністративно-
правовими нормами. Для адмі¬ 
ністративно-правового режиму 
ліцензування обігу наркотичних 
засобів характерні такі ознаки: 
а) ліцензування здійснюється 
в процесі державного управ¬ 
ління; б) обов'язковим суб'єктом 
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є орган державної виконавчої 
влади; в) спрямований на вре¬ 
гулювання певного виду гос¬ 
подарської діяльності, на здій¬ 
снення якої необхідна ліцензія; 
г) є відносинами влади - підпо¬ 
рядкування, влади-контролю і 
характеризується юридичною 
нерівністю сторін; д) ліцензіат 
(суб'єкт господарювання) має 
право на юридичний захист від¬ 
носно суб'єкта ліцензування. 

Зазначимо, що адміністра¬ 
тивно-правовий режим ліцензу¬ 
вання обігу наркотичних засобів 
застосовується в подвійному 
обсязі. З одного боку, самі 
суб'єкти повинні отримати ліцен¬ 
зію на здійснення певного виду 
діяльності, пов'язану з даним 
обігом, а з іншого - самі об'єкти 
- наркотичні засоби - допуска¬ 
ються до застосування лише 

після проведення процедури 
їх реєстрації та сертифікації у 
встановленому законодавством 
порядку. 

Адміністративно-правовий 
режим ліцензування обігу нар¬ 
котичних засобів - це сукуп¬ 
ність адміністративно-право¬ 
вих засобів, за допомогою яких 
справляється вплив суб'єктів 
ліцензування на органи госпо¬ 
дарювання. Він включає в себе 
норми адміністративного права, 
які регулюють ліцензійне про¬ 
вадження, адміністративно-пра¬ 
вові відносини, що виникають 
в процесі ліцензування, акти 
тлумачення відповідних норм 
адміністративного права та акти 
реалізації адміністративно-пра¬ 
вових норм у сфері ліцензу¬ 
вання щодо обігу наркотичних 
засобів. 
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ДО ПИТАННЯ ЩОДО ВИДІЛЕННЯ ПІДГАЛУЗЕЙ 
У ФІНАНСОВОМУ ПРАВІ 

У статті аналізуються існуючі погляди вчених щодо критеріїв виділення підгалузей пра
ва. Робиться висновок про те, що до фінансово-правових підгалузей можуть входити правові 
норми, що регулюють відносини великих груп суспільних відносин, які стосуються фінансової 
діяльності держави і характеризуються певною специфікою і родовим виділенням. 

Ключові слова: підгалузі фінансового права, фінансова система держави, інститут по¬ 
даткового права. 

Спеціальна однорідність рення, які в той же час ще не 
фінансових відносин, що є можуть претендувати на рівень 
предметом інституційного регу- галузевої своєрідності. Підга-
лювання в межах фінансово- лузями фінансового права - це 
правової галузі, не виключає більш вузька, ніж галузь, група 
об'єднання інституційних норм норм, яка є невід'ємною скла-
у більш значущі правові утво- довою всієї галузі права та від-
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різняється лише специфічним 
проявом галузевого предмета та 
методу. Виділення підгалузей у 
фінансовому праві обумовлено 
соціально-економічною специ¬ 
фікою кожної ланки системи 
фінансів, особливою роллю 
права в процесі суспільного 
виробництва, а також засобом 
утворення та витрачання грошо¬ 
вих фондів. На підставі цього в 
середині 80-х рр. ХХ ст. серед 
структурних підрозділів фінан¬ 
сового права виокремлювались 
такі підгалузі: 

а) норми, що регулюють 
загальнодержавні фінанси (цен¬ 
тралізовані грошові фонди); 

б) норми, що регулюють 
відносини у сфері фінансів під¬ 
приємств, об'єднань та галузей 
народного господарства (децен¬ 
тралізовані фонди); 

в) норми, що регулюють 
відносини у сфері кредиту (кре¬ 
дитні грошові фонди) [2, с. 17]. 

Такий підхід у цілому відпо¬ 
відає тогочасному уявленню про 
принципові складові фінансової 
системи держави. Більш того, 
фінансова система в такій ситу¬ 
ації фактично зводиться до різ¬ 
новидів певних типів фондів, до 
яких має відношення держава як 
власник коштів. Навряд чи сьо¬ 
годні такий висновок може бути 
остаточним. Перш за все, ми 
виходимо з того, що в межах під-
галузевого регулювання повинні 
бути не лише державні фонди, а 

й усі форми публічних грошових 
коштів, тобто й кошти територі¬ 
альних громад, акумульовані в 
різних формах, а саме: 

І. Підгалузь загальнодер¬ 
жавних фінансів складали три 
правові інститути [2, с. 18-21]: 

1. І нститут бюджетного 
права, предметом якого вио¬ 
кремлювалася система гро¬ 
шових відносин, шляхом яких 
формувався та використову¬ 
вався основний державний цен¬ 
тралізований фонд грошових 
коштів - державний бюджет 
СРСР. Саме тому цей інститут 
характеризувався як найваж¬ 
ливіший у системі радянського 
фінансового права. В окрему 
групу пропонувалося виділити 
норми, пов'язані з відносинами з 
бюджетного регулювання, тобто 
відносини, які обумовлювали 
перерозподіл бюджетних коштів 
між бюджетами. Фактично з цієї 
позиції можна зробити висновок, 
що автори посібника [2] розгля¬ 
дали бюджетне право як склад¬ 
ний інститут, якщо внутрішньою 
його складовою пропонувалося 
визначити інститут бюджетного 
регулювання. Таким же чином 
пропонувалося виокремити 
інститут бюджетного процесу як 
сукупність норм, що регулювали 
діяльність державних органів 
зі складання, розгляду, затвер¬ 
дження та виконання бюджетів. 

2. Інститут державного май¬ 
нового та особистого страху-

116 2013/122 



Питання адміністративного і фінансового права 

вання як сукупність норм, що 
регулювали створення та вико¬ 
ристання спеціального резерв¬ 
ного грошового фонду для 
відшкодування витрат від сти¬ 
хійного лиха та нещасних випад¬ 
ків, проведення спеціальних дій 
щодо запобігання гибелі та зни¬ 
щенню майна. Цей фонд фор¬ 
мувався за рахунок коштів дер¬ 
жавних підприємств і громадян. 

3. Інститут грошового обігу 
та валютно-фінансових від¬ 
носин охоплював відносини, 
пов'язані з організацією грошо¬ 
вої системи держави та здій¬ 
сненням зовнішньоекономічної 
діяльності. Принциповою осо¬ 
бливістю нормативного регу¬ 
лювання цим інститутом була 
реалізація державної монополії 
як у сфері грошового обігу, так 
і в галузі зовнішньої торгівлі та 
валютної монополії. 

Якщо щодо першої підга-
лузі в такому підході фактично 
йдеться про бюджетні відно¬ 
сини і в тому чи іншому вигляді 
сьогодні можна погодитись із 
принциповою можливістю існу¬ 
вання такої підгалузі в межах 
фінансового права (безумовно, 
з певним корегуванням, на чому 
зупинимося при характеристиці 
бюджетного права), то нагаль¬ 
ного уточнення потребує зміст 
другої та третьої підгалузі. 

ІІ. «Другу підгалузь фінансо¬ 
вого права становлять норми, 
що регулюють відносини у 

сфері фінансів госпрозрахун¬ 
кових підприємств, об'єднань 
та галузей народного господар¬ 
ства (децентралізовані фонди). 
Ця правова підгалузь регулює 
систему грошових відносин, які 
виражаються у формуванні та 
використанні децентралізова¬ 
них грошових фондів , а також 
взаємовідносини госпорганів із 
бюджетом» [2, с. 21]. Фактично в 
цій ситуації йдеться про фінанси 
державних підприємств. Сьо¬ 
годні у багатьох конструкціях 
вони дійсно залишаються еле¬ 
ментом фінансової системи. Але 
нам видається, що така позиція 
має бути скорегована. Фактично 
багато в чому норми цієї підга-
лузі будуть входити до складу 
бюджетного права. В умовах, 
коли кошти державних підпри¬ 
ємств при казначейському вико¬ 
нанні бюджету не можуть оми¬ 
нути відповідних казначейських 
бюджетних рахунків, складно 
провести принципове розмеж¬ 
ування норм, що регулюють такі 
відносини, побудувати межу між 
ними та бюджетними нормами й 
структурувати як окрему фінан¬ 
сово-правову підгалузь. 

До складу цієї підгалузі 
включалися два правових інсти¬ 
тути [2, с. 21-23]: 

1. Інститут, який регулює 
фінансові відносини держав¬ 
них підприємств і об'єднань та 
їх вищих адміністративно-гос¬ 
подарюючих органів - мініс-
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терств. Навіть для радянських 
часів таке виокремлення інсти¬ 
туту породжує певні питання, 
оскільки відносини державних 
підприємств та об'єднань з їх 
вищими адміністративно-госпо¬ 
дарюючими органами за своєю 
сутністю становлять управлін¬ 
ські відносини, відносини, які 
відбивають певний ієрархічний 
підхід у реалізації влади. Без¬ 
умовно, це - публічні відносини, 
але, на наш погляд, вони більше 
стосуються предмета адміні¬ 
стративно-правового регулю¬ 
вання і в такому розумінні їх 
важко пов'язати з відносинами 
щодо регулювання руху публіч¬ 
них грошових фондів - фінан¬ 
сово-правовими відносинами. 

2. Інститут, що регулював 
фінансові відносини кооператив¬ 
них та громадських організацій у 
тій частині, в якій останні займа¬ 
лися господарською діяльністю. 
Норми фінансового права регу¬ 
лювали порядок розподілення 
прибутку підприємств, взаємо¬ 
відносини підприємств із бюдже¬ 
тами - сплату обов'язкових пла¬ 
тежів до бюджету, фінансування 
із бюджету. Такий підхід сьогодні 
може здатися не досить логіч¬ 
ним. Справа в тому, що дуже 
складно пов'язати фінансово-
правове регулювання безпосе¬ 
редньо з господарською діяль¬ 
ністю. Фінансове право (у тому 
числі й через інститути) регулює 
рух публічних коштів, а госпо-

дарська діяльність пов'язана 
не виключно з цим. Тобто цей 
інститут мав охоплювати лише 
ті блоки господарських відно¬ 
син, які пов'язувались зі змістом 
предмета фінансово-правового 
регулювання. 

ІІІ . Таким же чином можна 
оцінити й характеристику змісту 
третьої підгалузі як системи 
норм, що регулює відносини 
у сфері кредиту (кредитні гро¬ 
шові фонди) [2, с. 23-24]. Кре¬ 
дит розглядався як специфічна 
форма грошових відносин, які 
виникають у процесі мобілізації 
та використання на підставах 
повернення тимчасово вільних 
грошових коштів бюджету, під¬ 
приємств, організацій і грома¬ 
дян, який передбачав існування 
двох інститутів, а саме: 

1. Інституту державного кре¬ 
диту, яким держава мобілізо-
вувала частину вільних грошо¬ 
вих коштів та не застосовувала 
такий спосіб впливу як владні 
приписи, відносини будува¬ 
лись на засадах добровільності 
повернення та оплатності [2, 
с. 23]. Держава виступала в ролі 
позичальника, а громадяни -
кредитора. 

Не зупиняючись на принци¬ 
повій оцінці змісту цього інсти¬ 
туту в системі фінансового 
права, слід висловити деякі 
думки, навіть з урахуванням 
того періоду. Навряд чи беззапе¬ 
речно можна погодитися з тим, 
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що в режимі інституту держав¬ 
ного кредиту держава не засто¬ 
совувала владні приписи, а від¬ 
носини будувались на засадах 
добровільності. По-перше, вини¬ 
кає принципове методологічне 
питання: чи може в межах окре¬ 
мої підгалузі публічного права 
(яка спирається на імперативні 
засоби регулювання) існувати 
як внутрішня складова інститут, 
який використовує диспозитивні 
засоби впливу на поведінку 
учасників відносин. Якщо так, 
то слід узагалі відмовитись або 
від сталих теоретичних засад 
поділу права на окремі галузі, 
або від принципового розмежу¬ 
вання права на публічне та при¬ 
ватне. 

По-друге, важко погодитись 
із таким твердженням і за зміс¬ 
том. Немає чітких аргументів 
для доведення добровільних 
засад у регулюванні відносин 
державного кредиту. Добровіль¬ 
ність може тут бути присутня 
лише на етапі виникнення юри¬ 
дичного факту як підстави появи 
необхідності правового впливу. 
Тобто особа може обирати - при¬ 
дбати чи не придбати державні 
цінні папери. Але правове регу¬ 
лювання передбачає впорядку¬ 
вання, перш за все, подальших 
відносин (придбання, сплата 
відсотків, повернення державою 
коштів, засади емісії тощо), по 
жодному з яких ніяких договір¬ 
них відносин не виникає. Особи, 

які придбають такі цінні папери, 
мають діяти виключно так, як це 
встановлено державою. До того 
ж у радянські часи у багатьох 
випадках державні цінні папери 
розміщувались узагалі без ура¬ 
хування волевиявлення осіб, 
яким вони надавалися. Обліга¬ 
ціями державної внутрішньої 
позики сплачувалась частка 
заробітної плати, і від цього не 
можна було відмовитись або 
якимось чином це скорегувати. 

2. Складний інститут бан¬ 
ківського кредиту, в якому як 
позичальники виступали соціа¬ 
лістичні підприємства та орга¬ 
нізації, громадяни. Спираю¬ 
чись на розмежування об'єкта 
(основні виробничі фонди чи 
оборотні кошти), інститут бан¬ 
ківського кредиту включав два 
базових інститути: інститут дов¬ 
гострокового кредитування та 
інститут короткострокового кре¬ 
дитування. Виходячи з того, що 
інститут банківського кредиту 
передусім включав сукупність 
норм приватного права, дово¬ 
дилось, що організація банків¬ 
ського кредиту, його планування 
забезпечувалось і фінансово-
правовими нормами. 

Принципові зауваження 
пов'язані з тим, що до банків¬ 
ського кредиту навряд чи можна 
застосувати фінансово-правові 
засоби впливу та віднести таке 
угруповання фінансово-право¬ 
вих норм до окремої підгалузі 
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фінансового права. Якщо сукуп¬ 
ність норм, які регулюють від¬ 
носини державного кредиту, ще 
можна розглядати як складову 
фінансового права (до того ж, на 
наш погляд, у більшому сенсі як 
окремий інститут), то банківське 
регулювання, яке впорядкову¬ 
ється диспозитивними мето¬ 
дами та передбачає дію сукуп¬ 
ності норм приватного права, 
навряд чи може розглядатись 
як фінансово-правова підгалузь 
або фінансово-правовий інсти¬ 
тут. Аналізуючи позиції авторів 
навчального посібника [2], нам 
не хотілося б, щоб склалося 
уявлення, що ми наголошуємо 
на помилковості їх думок. Нічого 
подібного. Багато в чому з ними 
можна і слід погодитись, але 
враховувати, що вони адекватно 
відображали стан радянських 
суспільних відносин періоду 
розвиненого соціалізму. Дійсно, 
виходячи з цих позицій, можна 
досліджувати й банківське регу¬ 
лювання як публічне утворення 
(оскільки недержавних банків не 
було взагалі), але сучасний стан 
розвитку зумовлює логічний 
погляд на минуле, що має при¬ 
вести до адекватних висновків 
стосовно сучасного розвитку 
суспільства. 

Одними із перших серед 
фінансистів-правників на 
доцільності виділення в сис¬ 
темі фінансового права підгалу-
зей наголошували М. І. Піскотін 

та Ю. А. Ровинський. Перший 
акцентував увагу на появі в сис¬ 
темі фінансового права такої під-
галузі, як бюджетне право. Дру¬ 
гий пропонував більш складне 
утворення, яке включало б 
декілька підгалузей. Більш того, 
Ю. А. Ровинський пропонував 
включити до складу підгалузей 
правового регулювання дер¬ 
жавних доходів такі фінансово-
правові інститути: а) обов'язкові 
платежі державних підпри¬ 
ємств, об'єднань і галузей; 
б) податкове право; в) неподат¬ 
кові доходи [4, с. 27]. Сьогодні 
може скластись уявлення щодо 
суперечливості такої структури, 
оскільки обов'язкові платежі 
та податки певним чином збі¬ 
гаються. Але не слід забувати, 
що такий підхід характеризував 
стан суспільних відносин 70-х 
рр. ХХ ст. У той час державні 
підприємства, об'єднання, зали¬ 
шаючи у себе певну кількість 
відрахувань до нормованих 
фондів, решту коштів перерахо¬ 
вували як обов'язковий платіж 
до бюджету. При цьому податки 
вони фактично не сплачували. 
Основними платниками подат¬ 
ків та зборів були підприємства, 
засновані на колгоспній і коопе¬ 
ративній власності, та фізичні 
особи. Тому можна погодитись 
із таким розмежуванням інсти¬ 
тутів, що було притаманно для 
того часу. 

До фінансово-правової під-
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галузі можуть входити правові 
норми, які регулюють відносно 
великі групи суспільних відно¬ 
син, що стосуються фінансової 
діяльності держави та характе¬ 
ризуються певною специфікою 
та родовою відокремленістю. 
Підгалуззю фінансового права 
вважають більш вузьку групу 
норм, які є часткою галузевої 
сфери регулювання, до складу 

якої включається низка право¬ 
вих інститутів [1, с. 76; 5, с. 28]. 
Саме з цих позицій робить аргу¬ 
ментований висновок Н. Ю. При
шва стосовно об'єднання в під-
галузь фінансового права таких 
інститутів, як інститут податко¬ 
вого права, інститут неподатко¬ 
вих доходів бюджету, інститут 
доходів позабюджетних фондів 
[3, с. 78]. 
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ОСОБЛИВОСТІ СУБ'ЄКТА ЗЛОЧИНІВ, 
ПЕРЕДБАЧЕНИХ СТ. 298 КК УКРАЇНИ 

У статті досліджуються різновиди та особливості суб'єкта незаконного проведення по¬ 
шукових робіт на об'єкті археологічної спадщини, знищення, руйнування або пошкодження 
об'єктів культурної спадщини. 

Ключові слова: суб'єкт злочину, об'єкт археологічної спадщини, об'єкт культурної спад¬ 
щини, археологічна розвідка, розкопки. 

Обов'язковим елементом 
кожного складу злочину є його 
суб'єкт. Значний внесок у роз
робку теорії суб'єкта злочину 
зробили такі вчені, як Я. М. Брай-
нін, В. М. Бурдін, І. І. Карпець, 
В. М. Кудрявцев, Н. Ф. Кузне¬ 
цова, Н. С. Лейкіна, Р. І. Міхеєв, 
В. С. Орлов, А. А. Піонтков-
ський, А. Н. Трайнін, В. С. Трах-
теров, В. В. Устименко та ін. 

Законодавство України про 
кримінальну відповідальність 
виходить з того, що суб'єктом 
злочину може бути фізична 
осудна особа, яка вчинила зло¬ 
чин у віці, з якого може наста¬ 
вати кримінальна відповідаль¬ 
ність (ст. 18 КК). Закон вказує на 
три обов'язкові ознаки суб'єкта 
злочину: особу фізичну; осуд¬ 
ність; досягнення певного віку. 

Частина 1 ст. 298 КК не 
передбачає будь-якої вказівки 
щодо суб'єкта цього злочину. 

Його встановлення можливе 
лише шляхом тлумачення її 
норми, якою визначена відпо¬ 
відальність за незаконне про¬ 
ведення археологічних розвідок, 
розкопок, інших земляних чи 
підводних робіт на об'єкті архе¬ 
ологічної спадщини. Виходячи 
з такого визначення, науковці 
одностайно зазначають, що 
суб'єкт цього злочину загальний, 
тобто - фізична осудна особа, 
яка досягла 16 років [3, с. 102; 
2, с. 371; 4, с. 10]. Про це свід¬ 
чать і матеріали судової прак¬ 
тики. Але, на нашу думку, дане 
положення потребує деякого 
уточнення. Так, відповідно до 
ст. 9 Закону України «Про охо¬ 
рону археологічної спадщини» 
від 18.03.2004 р. наукові дослі¬ 
дження археологічної спадщини 
включають: вивчення історико-
архівних даних щодо об'єктів 
археологічної спадщини; 
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польові дослідження (архео¬ 
логічні розвідки, розкопки, інші 
земляні й підводні роботи) та 
післяпольові дослідження (шиф¬ 
рування, реставрація, замальо¬ 
вування та фотографування 
знахідок), архівні, лабораторні 
та інші види вивчення археоло¬ 
гічних пам'яток і предметів, зна¬ 
йдених під час польових дослі¬ 
джень тощо [5]. Тобто загалом 
проведення археологічних роз¬ 
відок, розкопок, інших земляних 
чи підводних робіт дозволене 
законом. Кримінально караним 
є лише незаконне проведення 
зазначених робіт. Незаконним за 
ст. 10 Закону України «Про охо
рону археологічної спадщини» 
визнається проведення архе¬ 
ологічних розвідок, розкопок, 
інших земляних і підводних робіт 
для пошуку об'єктів археологіч
ної спадщини або пов'язаних з 
ними рухомих предметів за від¬ 
сутності передбаченого законом 
дозволу, зокрема на викорис¬ 
тання металошукачів, детек¬ 
торів неоднорідності ґрунту чи 
будь-якого іншого пошукового 
обладнання або відповідної 
технології. За законом дозвіл 
на проведення вищезазначе¬ 
них робіт видається централь¬ 
ним органом виконавчої влади у 
сфері охорони культурної спад¬ 
щини. Але право на проведення 
наукових досліджень архео¬ 
логічної спадщини надається 
виключно археологам, які мають 

практичний досвід проведення 
археологічних робіт (розвідок, 
розкопок), виконують вимоги 
законодавства України про 
охорону культурної спадщини. 
Згідно зі ст. 1 даного Закону 
археологом є вчений (грома¬ 
дянин України, іноземець або 
особа без громадянства), який 
має відповідну фахову освіту і 
кваліфікацію, професійно здій¬ 
снює археологічні дослідження 
із складенням наукової звітності 
та публікацією наукових резуль¬ 
татів. Дозволи на проведення 
археологічних розвідок, роз¬ 
копок надаються археологу за 
умови дотримання ним вимог 
охорони археологічної спад¬ 
щини та наявності в нього ква¬ 
ліфікаційного документа, вида¬ 
ного кваліфікаційною радою, 
створеною відповідно до Закону 
України «Про охорону культур¬ 
ної спадщини» [5]. 

Таким чином, можна зробити 
висновок, що суб'єктом зло
чину, передбаченого ч. 1 ст. 298 
КК, може бути будь-яка фізична 
особа, яка досягла 16 років та 
є осудною, в тому числі й та, яка 
за професією є археологом, але 
не має дозволу на проведення 
відповідних археологічних роз¬ 
відок, розкопок, інших земляних 
чи підводних робіт на об'єкті 
археологічної спадщини, а також 
археолог, термін дії дозволу 
якого вже закінчився, або архе¬ 
олог, який проводить вище-
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зазначені роботи за межами 
території, визначеної в дозволі. 
Виділення останніх в межах 
кримінально-правової харак¬ 
теристики суб'єкта злочину, 
передбаченого ч. 1 ст. 298 КК, 
уявляється необхідним, оскільки 
суттєво впливає на врахування 
особи винного, наприклад, при 
призначенні покарання. 

Частина 2 ст. 298 КК перед¬ 
бачає кримінальну відпові¬ 
дальність за умисне незаконне 
знищення, руйнування або 
пошкодження об'єктів культурної 
спадщини чи їх частин, ч. 3 - за 
ті самі дії, вчинені щодо пам'яток 
національного значення, а ч. 4 -
за дії, передбачені частинами 
другою або третьою цієї статті, 
вчинені з метою пошуку рухо¬ 
мих предметів, що походять 
із об'єктів археологічної спад¬ 
щини. Тобто норми, визначені 
в зазначених частинах ст. 298 
КК, також ніяких указівок щодо 
суб'єкта злочину не містять. На 
підставі тлумачення цих норм та 
відповідно до статей 18, 19 та 
22 Загальної частини КК можна 
дійти висновку, що суб'єктом 
цих злочинів також може бути 
будь-яка фізична осудна особа, 
яка досягла 16-ти років. Дослі¬ 
дження матеріалів судової прак¬ 
тики показало, що суб'єктом 
вчинення діянь, передбачених 
у частинах 2, 3 та 4, може бути 
як стороння особа, так і особа, 
яка має певний, передбачений 

нормативно-правовими актами, 
зв'язок з об'єктом культурної 
спадщини або пам'яткою наці¬ 
онального значення. Виділення 
останніх також має значення 
для врахування особи злочинця. 

Відповідно до ст. 17 Закону 
України «Про охорону культур¬ 
ної спадщини» пам'ятка, крім 
пам'ятки археології, може пере¬ 
бувати у державній, комуналь¬ 
ній або приватній власності. 
У ст. 18 цього ж Закону зазна¬ 
чено, що об'єкти культурної 
спадщини, що є пам'ятками (за 
винятком пам'яток, відчуження 
або передача яких обмежується 
законодавчими актами Укра¬ 
їни), можуть бути відчужені, а 
також передані власником або 
уповноваженим ним органом 
у володіння, користування чи 
управління іншій юридичній 
або фізичній особі за наявності 
погодження відповідного органу 
охорони культурної спадщини. 
Статтею 24 цього нормативного 
акта передбачено, що власник 
або уповноважений ним орган, 
користувач зобов'язані утриму
вати пам'ятку в належному стані, 
своєчасно провадити ремонт, 
захищати від пошкодження, руй¬ 
нування або знищення. Хоча 
слід відмітити, що в ст. 27 цього 
ж Закону йдеться вже про осіб, 
які набули право володіння, 
користування чи управління 
пам'яткою [6]. У зв'язку з тим, 
що користувач у даній статті 
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не згадується, а йдеться лише 
про особу, яка набула права 
володіння, користування чи 
управління пам'яткою, можна 
дійти висновку, що Закон вико¬ 
ристовує поняття «користувач» 
та «особа, яка набула права 
володіння, користування чи 
управління» як синоніми. Для 
зручності вважаємо за можливе 
обмежитися більш узагальне¬ 
ним терміном «користувач», 
маючи на увазі певну фізичну 
особу. Крім того, зауважимо 
також, що «уповноважений 
орган» хоча й є юридичною осо¬ 
бою, але будь-який орган уосо¬ 
блюють певні фізичні особи, 
яких і слід визнавати суб'єктами 
злочину. До того ж власник може 
уповноважити на вчинення тих 
чи інших дій і фізичну особу. 
То ж до визначень, що засто¬ 
совуються у законодавстві 
про кримінальну відповідаль¬ 
ність , доцільніше використову¬ 
вати поняття «уповноважена 
особа». Зважаючи на це, на 
нашу думку, у разі знищення, 
руйнування або пошкодження 
об'єктів культурної спадщини 
місцевого чи національного 
значення громадянин-влас-
ник, уповноважена власником 
особа, користувач за наявності 
умислу (щодо вчинення діяння 
та настання наслідків) повинні 
притягуватися до кримінальної 
відповідальності за частинами 
2, 3 або 4 ст. 298 КК. Дії таких 

суб'єктів є більш небезпечними, 
в порівнянні з діями сторонніх 
осіб, оскільки вони мають певні 
повноваження щодо зазначених 
об'єктів, що суттєво полегшує 
умисне вчинення ними зазначе¬ 
них діянь. 

Окрім того, вважаємо, що в 
деяких випадках суб'єктом може 
бути також і археолог, який має 
дозвіл на проведення відповід¬ 
них досліджень і повинен діяти 
як дослідник-професіонал. Так, 
відповідно до ст. 9 Закону Укра¬ 
їни «Про охорону археологічної 
спадщини» принципами науко¬ 
вого дослідження археологіч¬ 
ної спадщини є: застосування, 
де це можливо, неруйнівних 
методів дослідження; завдання 
якнайменшої шкоди об'єктам 
археологічної спадщини та 
запобігання тому, щоб об'єкти 
археологічної спадщини зали¬ 
шалися розкритими після завер¬ 
шення польових досліджень без 
забезпечення їхнього належного 
збереження, консервації та раці¬ 
онального використання. Також 
у ст. 15 зазначеного Закону [5] 
та ст. 35 Закону України «Про 
охорону культурної спадщини» 
[6] передбачено обов'язки, які 
повинен виконувати археолог 
під час здійснення ним своєї 
професійної діяльності. Таким 
чином, на нашу думку, якщо 
умисне ігнорування вищезаз¬ 
начених принципів та неви¬ 
конання обов'язків призведе 
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до знищення, руйнування або 
пошкодження об'єктів культур¬ 
ної спадщини чи їх частин, а 
також пам'яток національного 
значення чи їх частин, археолог 
повинен нести відповідальність 
за частинами 2, 3 чи 4 ст. 298 
КК. При цьому обов'язково 
потрібно встановлювати наяв¬ 
ність у суб'єкта умислу не тільки 
до вчинюваного діяння, а й щодо 
настання наслідків. 

На можливість вчинення 
злочинів, передбачених части¬ 
нами 1-4 ст. 298 КК, археологом 
та іншими особами, які можуть 
використати свої повноваження, 
опосередковано вказують і санк¬ 
ції зазначених норм, які містять 
указівку на таке додаткове пока¬ 
рання як позбавлення права обі¬ 
ймати певні посади чи займа¬ 
тися певною діяльністю, яке суд 
може призначити винним у вчи¬ 
ненні злочину, передбаченого 
цією статтею. 

Ураховуючи підвищену 
небезпеку дій, які вчиняються 
спеціальними суб'єктами, на 
відміну від дій інших (сторонніх) 
осіб, доцільніше було б допо¬ 
внити ч. 5 ст. 298 КК вказівкою 
на можливість вчинення зло¬ 
чинів, передбачених частинами 
1-3 ст. 298 КК, археологом, а 
злочинів, передбачених части¬ 
нами 2-3 цієї ж статті, ще й гро-
мадянином-власником, уповно¬ 
важеною власником особою або 
користувачем. 

Така концепція обґрунто¬ 
вується тим, що відповідно до 
Закону України «Про охорону 
археологічної спадщини» про¬ 
фесійні археологи навпаки 
повинні дбати про збереження 
культурної спадщини, не запо¬ 
діювати їй шкоди [5]. Окрім 
того, в Кодексі етики професій¬ 
ного археолога від 09.11.2006 р. 
зазначено, що професійний 
археолог повинен перешкод¬ 
жати незаконному вилученню 
або переміщенню, включаючи 
експорт і імпорт, археологічних 
предметів і повідомляти спе¬ 
ціально уповноважені органи 
виконавчої влади у сфері охо¬ 
рони культурної спадщини та 
інші уповноважені органи куль¬ 
турної спадщини про небезпеку 
кримінального руйнування архе¬ 
ологічних пам'яток. З огляду на 
те, що купівля, продаж, обмін 
та колекціонування археологіч¬ 
них предметів стимулює гра¬ 
біжницькі розкопки і призводить 
до руйнування археологічних 
пам'яток, професійний архе¬ 
олог не повинен брати у них 
участі, зокрема і як науковий 
консультант, а також прямо чи 
опосередковано пропагувати 
діяльність «чорних археологів», 
дилерів та приватних колекці¬ 
онерів. Професійний археолог 
та члени його сім'ї не повинні 
займатися приватним колекціо¬ 
нуванням археологічних пред¬ 
метів і зберігати археологічні 
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матеріали поза межами архео¬ 
логічних установ, зокрема вдома 
[1]. Викладене дозволяє дійти 
висновку, що вчинення злочинів, 
передбачених частинами 1-4 
ст. 298 КК, професійним архе¬ 
ологом є обставиною, яка зна¬ 
чно підвищує ступінь суспіль¬ 
ної небезпечності вчиненого, а 
тому повинна відображатися в 
кваліфікації. Кваліфікувати такі 
діяння як вчинені службовою 
особою з використанням служ¬ 
бового становища неможливо, 
оскільки виходячи з положень 
частин 3-4 ст. 18 КК та Закону 
України «Про охорону культур¬ 
ної спадщини» археолог не є 
службовою особою, оскільки не 
виконує ні організаційно-розпо¬ 
рядчих, ні адміністративно-гос¬ 
подарських функцій. На нашу 
думку, такі функції можуть мати 
лише певні з них, за відповід¬ 
них наданих їм повноважень. 
Наприклад, керівники археоло¬ 
гічної експедиції при виконанні 
наданих їм організаційно-роз¬ 
порядчих та адміністративно-
господарських функцій. Хоча 
коли така особа виконує функції 
дослідника археологічної спад¬ 
щини (археолога), вона діє вже 
як професіонал - виконавець 
робіт, і не може вважатися служ¬ 
бовою особою. 

Зауважимо, що громадянин-
власник, уповноважена влас¬ 
ником особа або користувач, 
можуть бути суб'єктом лише 

злочинів, передбачених части¬ 
нами 2-4 ст. 298 КК. Це поясню¬ 
ється тим, що ч. 1 досліджуваної 
статті передбачає кримінальну 
відповідальність за незаконне 
проведення археологічних роз¬ 
відок, розкопок, інших земля¬ 
них чи підводних робіт лише на 
об'єкті археологічної спадщини. 
Відповідно до ст. 17 Закону Укра¬ 
їни «Про охорону культурної 
спадщини» усі пам'ятки архе¬ 
ології є державною власністю 
[6]. Звісно, що розпоряджатися 
такими об'єктами буде не дер¬ 
жава в цілому, а конкретна упо¬ 
вноважена особа від її імені. 
Такою особою може бути лише 
та, яка обіймає певну посаду в 
державному апараті, отже і від¬ 
повідальність за таких обставин 
має наставати за ч. 5 ст. 298 КК. 

Частина 5 ст. 298 КК перед¬ 
бачає кримінальну відповідаль¬ 
ність за незаконне знищення, 
руйнування або пошкодження 
об'єктів культурної спадщини 
чи їх частин, а також пам'яток 
національного значення чи їх 
частин, вчинені службовою осо¬ 
бою з використанням службо¬ 
вого становища. Ця норма міс¬ 
тить пряму вказівку на суб'єкта 
злочину, яким може бути лише 
службова особа, тобто спе¬ 
ціальний суб'єкт. Відповідно 
до ч. 2 ст. 18 КК спеціальним 
суб'єктом злочину є фізична 
осудна особа, що вчинила у 
віці, з якого може наставати 
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кримінальна відповідальність, 
злочин, суб'єктом якого може 
бути лише певна особа. Додат¬ 
кові (факультативні) ознаки, які 
характеризують спеціального 
суб'єкта, як відомо, можуть бути 
безпосередньо описані в законі 
або прямо випливати з нього [8, 
с. 15]. 

У ч. 5 ст. 298 КК сказано, що 
суб'єктом цього злочину можуть 
бути службові особи, але не 
зазначено чи будь-які службові 
особи, чи лише певне коло таких 
осіб. Відповідь на це питання 
можна дати шляхом тлумачення 
зазначеної норми та законо¬ 
давства про охорону культурної 
спадщини. Спочатку з'ясуємо 
поняття «службова особа» та 
«зловживання службовим ста¬ 
новищем». Згідно з ч. 3 ст. 18 КК 
службовими особами є особи, 
які постійно, тимчасово чи за 
спеціальним повноваженням 
здійснюють функції представ¬ 
ників влади чи місцевого само¬ 
врядування, а також постійно 
чи тимчасово обіймають в орга¬ 
нах державної влади, органах 
місцевого самоврядування, на 
підприємствах, в установах чи 
організаціях посади, пов'язані з 
виконанням організаційно-роз¬ 
порядчих чи адміністративно-
господарських функцій, або 
виконують такі функції за спе¬ 
ціальним повноваженням, яким 
особа наділяється повноважним 
органом державної влади, орга-

ном місцевого самоврядування, 
центральним органом держав¬ 
ного управління із спеціальним 
статусом, повноважним органом 
чи повноважною службовою 
особою підприємства, установи, 
організації, судом або законом. 
У ч. 4 цієї ж статті зазначено, 
що службовими особами також 
визнаються посадові особи іно¬ 
земних держав (особи, які обі¬ 
ймають посади в законодав¬ 
чому, виконавчому або судовому 
органі іноземної держави, у тому 
числі присяжні засідателі, інші 
особи, які здійснюють функції 
держави для іноземної держави, 
зокрема для державного органу 
або державного підприєм¬ 
ства), іноземні третейські судді, 
особи, уповноважені вирішувати 
цивільні, комерційні або трудові 
спори в іноземних державах у 
порядку, альтернативному судо¬ 
вому, посадові особи міжнарод¬ 
них організацій (працівники між¬ 
народної організації чи будь-які 
інші особи, уповноважені такою 
організацією діяти від її імені), а 
також члени міжнародних пар¬ 
ламентських асамблей, учас¬ 
ником яких є Україна, та судді 
і посадові особи міжнародних 
судів. Зловживанням службо¬ 
вим становищем необхідно 
визнавати використання служ¬ 
бових повноважень, пов'язаних 
зі здійсненням прав і обов'язків, 
якими службова особа наділена 
в силу займаної посади, всупе-
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реч інтересам служби. Зловжи¬ 
вання службовим становищем 
наявне не тільки при вчиненні 
службовою особою діяння в 
межах своєї компетенції, тобто 
діяння, пов'язаного з власними 
повноваженнями [3, с. 101-102]. 

Згідно зі ст. 3 Закону України 
«Про охорону культурної спад¬ 
щини» державне управління у 
сфері охорони культурної спад¬ 
щини покладається на Кабінет 
Міністрів України та спеціально 
уповноважені органи охорони 
культурної спадщини. До остан¬ 
ніх належать: 

- центральний орган вико¬ 
навчої влади у сфері охорони 
культурної спадщини; 

- орган охорони культурної 
спадщини Ради міністрів АР 
Крим; 

- органи охорони культурної 
спадщини обласних, Київської 
та Севастопольської міських 
державних адміністрацій; 

- органи охорони культурної 
спадщини районних державних 
адміністрацій; 

- органи охорони культурної 
спадщини місцевого самовряду¬ 
вання. 

На території зони від¬ 
чуження і зони безумовного 
(обов'язкового) відселення, що 
зазнала радіоактивного забруд¬ 
нення внаслідок Чорнобиль¬ 
ської катастрофи, та в умовах 
виникнення інших надзвичай¬ 
них ситуацій техногенного і при-

родного характеру управління 
охороною культурної спадщини 
здійснюється Адміністрацією 
зони та центральним органом 
виконавчої влади з питань над¬ 
звичайних ситуацій та у справах 
захисту населення від наслідків 
Чорнобильської катастрофи [6]. 

Таким чином, суб'єктом 
незаконного знищення, руйну¬ 
вання або пошкодження об'єктів 
культурної спадщини чи їх час¬ 
тин, а також пам'яток націо¬ 
нального значення чи їх частин, 
вчинених службовою особою з 
використанням службового ста¬ 
новища, може бути службова 
особа названих органів. Хоча, 
як вірно зазначає В. А. Ломако, 
суб'єктом досліджуваного зло¬ 
чину може бути службова особа 
незалежно від місця її роботи [2, 
с. 371]. Судова практика також 
виходить з того, що викорис¬ 
тання службовою особою свого 
службового становища полягає 
не лише у виконанні вищезаз¬ 
наченою особою дій, які безпо¬ 
середньо входять у коло її служ¬ 
бових повноважень, а й тих, які 
суб'єкт хоча і не уповноважений 
здійснювати, але завдяки сво¬ 
єму службовому становищу має 
можливість ужити необхідних 
заходів для їх вчинення іншими 
службовими особами [7]. 

Опосередковано на спеці¬ 
ального суб'єкта даного злочину 
вказує і зміст санкції ч. 5 ст. 298 
КК, де поряд з іншими видами 
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покарань передбачено альтер¬ 
нативне додаткове покарання 
у виді позбавлення права обі¬ 
ймати певні посади чи займатись 
певною діяльністю. Тобто зако¬ 
нодавець урахував особливість 
суб'єкта даного злочину, встано¬ 
вивши відповідне реагування на 
злочинну професійну діяльність. 

Враховуючи це, пропонуємо 
викласти ч. 5 ст. 298 КК в такій 
редакції: «Діяння, передбачені 
частинами першою, другою або 

третьою цієї статті, вчинені служ¬ 
бовою особою з використанням 
службового становища чи архе¬ 
ологом, а також діяння, перед¬ 
бачені частинами другою або 
третьою цієї статті, вчинені гро-
мадянином-власником, уповно¬ 
важеною власником особою або 
користувачем, караються...». У 
запропонованій нормі не згаду¬ 
ється ч. 4 ст. 298 КК, оскільки її, 
на нашу думку, доцільніше було 
б виключити. 

Список літератури: 1. Кодекс етики професійного археолога від 09.11.2006 р. [Елек¬ 
трон. ресурс]. - Режим доступу : http://www.vgosau.kiev.ua/2_sau_prof_etyka.html. 2. Кримі
нальне право України. Особлива частина : підруч. / Ю. В. Баулін, В. І. Борисов, В. І. Тютюгін 
[та ін.] ; за ред. В. В. Сташиса, В. Я. Тація. - 4-те вид., перероб. і допов. - Х. : Право, 2010. 
- 608 с. 3. Кузнецов В. В. Злочини проти громадського порядку та моральності : практ. по-
сіб. / В. В. Кузнецов. - К. : Вид. Паливода А. В., 2007. - 160 с. 4. ОдайникБ. М. Кримінальна 
відповідальність за знищення, руйнування або пошкодження пам'яток - об'єктів культурної 
спадщини : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. юрид. наук : 12.00.08 / Б. М. Одайник ; 
Академія адвокатури України. - К., 2010. - 20 с. 5. Про охорону археологічної спадщини : За
кон України від 18.03.2004 р. 1626-IV // Відом. Верх. Ради України. - 2004. - № 26. - Ст. 361. 
6. Про охорону культурної спадщини : Закон України від 08.06.2000 р., № 1805-III // Відом. 
Верхов. Ради України. - 2000. - № 39. - Ст. 333. 7. Про судову практику у справах про хабар
ництво : постанова Пленуму Верховного Суду України від 26.04.2002 р. № 5 // Юридичний 
вісник України. - 2002 р. - № 28. - С. 21. 8. Устименко В. В. Специальный субъект престу¬ 
пления / В. В. Устименко. - Х. : Вища школа, 1989. - 104 с. 

ОСОБЕННОСТИ СУБЪЕКТА ПРЕСТУПЛЕНИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ 
СТ. 298 УК УКРАИНЫ 

Базелюк В. В. 
В статье исследуются разновидности и особенности субъекта незаконного проведения 

поисковых работ на объекте археологического наследия, уничтожения, разрушения или по¬ 
вреждения объектов культурного наследия. 

Ключевые слова: субъект преступления, объект археологического наследия, объект 
культурного наследия, археологическая разведка, раскопки. 

FEATURES OF SUBJECT OF THE CRIMES FORESEEN 
BY ART. 298 OF CC OF UKRAINE 

Bazelyuk V. V. 
In the articles the varieties and features of subject of the illegal conducting of searching works 

on the object of archaeological legacy, elimination, destruction or damage of objects of cultural 
legacy are explored. 

Key words: subject of crime, object of archaeological legacy, object of cultural legacy, 
archaeological intelligence, excavations. 

Надійшла до редакції 07.02.2013 р. 

130 2013/122 

http://www.vgosau.kiev.ua/2_sau_prof_etyka.html


Проблеми кримінального, 
кримінально-виконавчого права і криміналістики 

УДК 343.8 (477) М. В. Романов, 
канд. юрид. наук, доцент 

Національний університет 
«Юридична академія України 

імені Ярослава Мудрого», 
м. Харків 

ЗАКОНОДАВСТВО ЩОДО ЗАХИСТУ 
НЕПОВНОЛІТНІХ ВІД КАТУВАНЬ 
І ЖОРСТОКОГО ПОВОДЖЕННЯ 

У статті розглянуто законодавство, яке регулює питання і можливості захисту неповно¬ 
літніх від катувань та жорстокого поводження. Проаналізовані основні нормативні акти та 
інститути захисту неповнолітніх, які встановлені цими актами. 

Ключові слова: неповнолітня особа, катування, жорстоке поводження, захист неповно¬ 
літніх. 

Захист неповнолітніх (дітей), 
встановлення та забезпечення 
їхніх прав відіграє дедалі все 
більшу роль у соціальному 
житті країни й стає важливим 
напрямком діяльності інститутів 
громадянського суспільства та 
держави. Дитина виступає осо
бливим суб'єктом численних 
суспільних відносин й одночасно 
обмежена в реалізації своїх пев¬ 
них можливостей та інтересів. 
Крім того, дитина завдяки своїм 
психофізіологічним властивос¬ 
тям значно легше може стати 
жертвою зловживань і жорсто¬ 
кого поводження з боку дорос¬ 
лих осіб. Саме тому захист 
дитини, зокрема від катувань та 
жорстокого поводження, пови¬ 
нен складати окремий напрям 
діяльності спеціальних держав¬ 
них і громадських інституцій. 
Найбільшої значущості захист 

дитини набуває відносно тих 
випадків, коли дитина стає учас¬ 
ником кримінально-виконавчих 
правовідносин або опиняється 
в недружньому середовищі та 
зазнає тиску з боку інших осіб. 
У цьому напрямку міжнародний 
досвід вже має певну історію і 
доволі багату нормативну базу. 

На сьогодні питання про при¬ 
ведення законодавства України 
у відповідність до міжнародних 
стандартів і подальше їх впрова¬ 
дження у правозастосовну прак¬ 
тику та взагалі в правове життя 
країни є вкрай актуальним і важ¬ 
ливим. Спостерігається процес 
уніфікації підходів до основних 
гуманітарних цінностей, серед 
яких права дитини й можливість 
їх реалізації набувають особли¬ 
вого значення. 

Вітчизняна правова док¬ 
трина завжди розглядала непов-
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нолітню особу як особливого 
суб'єкта правовідносин, але 
ніколи не сприймала його як 
самостійного суб'єкта, а також 
такого, який потребує додат¬ 
кової уваги та захисту. Тобто 
дитина завжди була об'єктом 
впливу і ніколи суб'єктом, який 
сам здатен впливати на певні 
процеси. 

З іншого боку, Україна рати¬ 
фікувала основні міжнародні 
нормативні акти щодо захисту і 
забезпечення прав дітей. Даний 
юридичний факт вже свідчить 
про необхідність реалізації в 
національній практиці поло¬ 
жень, встановлених у цих між¬ 
народних документах. Крім того, 
ратифікація загальних і регіо¬ 
нальних міжнародних норматив¬ 
них актів зробила їх частиною 
національного законодавства, а 
отже, положення, що містяться 
в цих актах, тепер є нормами, які 
в повному обсязі діють в Укра¬ 
їні. На жаль, сьогодні застосу¬ 
вання норм міжнародного права 
у сфері захисту прав людини, 
і зокрема дитини, є вкрай рід¬ 
ким явищем. Правозастосовна 
діяльність перш за все орієнту¬ 
ється на українські нормативні 
акти, але це не означає, що між¬ 
народні акти використовувати 
не треба. 

Усе це робить зрозумілим 
й очікуваним організацію та 
наявність спеціальних інсти¬ 
тутів держави та громадян-

ського суспільства, які покли¬ 
кані встановлювати додаткові 
захисні механізми щодо дітей. 
Чинне законодавство України 
насправді має значну кількість 
нормативних актів, що стосу¬ 
ються регулювання правовідно¬ 
син за участю дітей. 

Але звернімося до визна¬ 
чення понять «катування» та 
«жорстоке поводження». Кон¬ 
ституція України є основним 
законом, що окреслює загаль¬ 
ний державний настрій та полі¬ 
тику і тому, зрозуміло, не міс¬ 
тить дуже ретельного поділу 
за суб'єктним складом осіб, на 
яких розповсюджується дія тієї 
або іншої норми. Норми Кон¬ 
ституції поширюються на всіх, 
хто на законних підставах пере¬ 
буває на території держави 
Україна. Стаття 28 Конституції 
України встановлює положення 
щодо права на повагу до гід¬ 
ності особи, відповідно до якого 
ніхто не може бути підданий 
катуванню, жорстокому, нелюд¬ 
ському або такому, що принижує 
його гідність, поводженню чи 
покаранню. 

Але є в Конституції і спеці¬ 
альна норма. Так, ст. 52 Осно¬ 
вного Закону вказує, що будь-
яке насильство над дитиною та 
її експлуатація переслідуються 
законом. У ст. 51 зазначається, 
що сім'я, дитинство, материн¬ 
ство і батьківство охороняються 
державою. 
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Отже, законодавець декла¬ 
рує повагу до людської гідності 
й заперечує застосування будь-
яких форм катування або жор¬ 
стокого поводження, в тому 
числі й щодо дитини. Повага до 
людської гідності повинна бути 
беззаперечною і стати точкою 
відліку у будь-яких суспільних 
відносинах. Це є загальним пра¬ 
вилом, яке складається з бага¬ 
тьох складових. Перш за все, 
немає ніяких винятків, щодо 
кола осіб, на яких розповсю¬ 
джується це правило. По друге, 
зміст поняття гідності визнача¬ 
ється через перелік дій, які є не 
сумісними з людяним відношен¬ 
ням і ставленням до особи, як до 
людини. Йдеться про катування, 
жорстоке, нелюдське або таке, 
що принижує гідність особи, 
поводження чи покарання. Нас 
цікавлять законодавчі межі цих 
термінів. 

Поняття «катування» дає 
Конвенція ООН проти катувань 
та інших форм жорстокого, 
нелюдського або такого, що 
принижує гідність, поводження 
або покарання. Катування - це 
будь-яка дія, якою будь-якій 
особі навмисне спричиняється 
сильний біль або страждання, 
фізичне чи моральне, щоб отри¬ 
мати від неї або від третьої 
особи відомості чи визнання, 
покарати її за дії, які вчинила 
вона або третя особа чи у вчи¬ 
нені яких вона підозрюється, а 

також залякати чи примусити її 
або третю особу, чи з будь-якої 
причини, що ґрунтується на дис¬ 
кримінації будь-якого характеру, 
коли такий біль або страждання 
спричиняються державними 
посадовими особами чи іншими 
особами, які виступають в офі¬ 
ційній якості, чи з їх підбурю¬ 
вання, чи з їх відома, чи з їх мов¬ 
чазної згоди. 

Наведене поняття містить 
низку ознак, які повинні бути 
притаманні діянню для того, 
щоб воно могло бути визнане 
катуванням, а саме: 

- наявність будь-якої дії; 
- спричинення страждання 

будь-якого виду та характеру; 
- мета спричинення страж

дання - примус або покарання; 
- до такої дії мають безпо¬ 

середнє відношення державні 
посадові особи. 

Вітчизняне законодав¬ 
ство також містить визначення 
поняття «катування» в ст. 127 
Кримінального Кодексу України 
(далі - КК). Катування, тобто 
умисне заподіяння сильного 
фізичного болю або фізичного 
чи морального страждання шля¬ 
хом нанесення побоїв, мучення 
або інших насильницьких дій 
з метою примусити потерпі¬ 
лого чи іншу особу вчинити дії, 
що суперечать їх волі, в тому 
числі отримати від нього або 
іншої особи відомості чи визна¬ 
ння, або з метою покарати його 
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чи іншу особу за дії, скоєні ним 
або іншою особою чи у скоєнні 
яких він або інша особа підозрю¬ 
ється, а також з метою заляку¬ 
вання чи дискримінації його або 
інших осіб. 

Як вбачається зі змісту 
статті, український законода¬ 
вець в основу поняття «кату¬ 
вання» вкладає поряд з тотож¬ 
ними й дещо інші критерії, а 
саме: 

- наявність умисної дії; 
- спричинення страждання 

будь-якого виду чи характеру 
або фізичного болю; 

- спосіб спричинення страж¬ 
дань; 

- мету спричинення страж¬ 
дань - примус до дій, які супер¬ 
ечать волі особи. 

Критерії наведених понять 
дещо відрізняються. Поясню¬ 
ється це перш за все тим, що 
норми українського законодав¬ 
ства спрямовані на будь-яку 
особу, тому закон не містить 
вимог щодо наявності спеціаль¬ 
ного суб'єкта. 

Що стосується Конвенції, то 
з системного аналізу її змісту 
можна дійти висновку про те, 
що норми Конвенції спрямовані 
на такі ситуації та випадки, коли 
особа з якихось причин попадає 
в залежність від іншої особи, яка 
є посадовою особою держави 
або має інші «владні» повно¬ 
важення щодо потерпілого. Це, 
наприклад, такі випадки, як 

відбування покарання особи, 
затримання або арешт особи, 
перебування особи у відносинах 
підлеглості (зокрема, залежність 
дитини від батьків) і т. ін. 

Але різниця, яка наявна 
в нормативних визначеннях 
поняття «катування», не є вирі¬ 
шальною й не може суттєво 
вплинути на кваліфікацію дій як 
таких, що мають ознаки кату¬ 
вання. Особливо це вірно для 
незахищених верств населення, 
таких як діти, засуджені, затри¬ 
мані, арештовані. Наведені 
визначення в повній мірі розпо¬ 
всюджуються і на дітей. 

Поняття «жорстоке повод¬ 
ження» міжнародні нормативно-
правові акти не містять. Націо¬ 
нальне законодавство України 
має згадку про таку форму пово¬ 
дження. Порядок розгляду звер¬ 
нень та повідомлень з приводу 
жорстокого поводження з дітьми 
або реальної загрози його вчи¬ 
нення (наказ Державного комі¬ 
тету у справах сім'ї та молоді, 
МВС, МОН, МОЗ від 16 січня 
2004 р. № 5/34/24/11) [1; 2004. -
№ 4. - Ст. 202] встановлює, що 
жорстоке поводження з дитиною 
- це будь-яка форма фізичного, 
психологічного, сексуального 
або економічного насилля над 
дитиною в сім'ї або поза нею. Як 
видно, чіткої різниці законода¬ 
вець не виділяє і тому поняття 
катування та жорстоке повод¬ 
ження стає майже ідентичним. 
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Але зрозуміло, що це не так. Оче¬ 
видно, що поняття «катування» 
охоплює собою більш свідомі, 
жорстокі та цілеспрямовані дії. У 
катування, як ми вказали вище, 
є досить однозначна форма про¬ 
яву (свідоме насильство), спо¬ 
сіб дії та мета. Жорстоке пово¬ 
дження має інше забарвлення. 
По-перше, воно може не мати 
такого «ступеня» свідомості та 
не переслідувати конкретної 
мети. Причиною взагалі може 
бути байдужість до становища 
певної особи, зокрема дитини. 
По-друге, спосіб «здійснення» 
жорстокості має значно ширші 
межі та може відбуватися в різ¬ 
них формах, навіть у формі без¬ 
діяльності. Слід також звернути 
увагу на те, що жорстоке пово¬ 
дження з дитиною має специ¬ 
фічні риси, обумовлені психофі¬ 
зіологічними характеристиками 
дитини, її соціальним станови¬ 
щем, а також колом суб'єктів, 
які можуть здійснювати таке 
поводження. Спектр поведінки, 
яку можна розцінити як жор¬ 
стоку по відношенню до дитини, 
є більш широким. Наприклад, 
доросла особа є більш стійкою 
до фізичних умов тримання та 
поводження (освітлення, тем¬ 
пература, стан приміщення, 
наявність кольорового спектру і 
оформленні приміщення та спо¬ 
руд, ін.). Коло осіб, які можуть 
проявляти жорстокість по від¬ 
ношенню до дорослого також є 

більш обмеженим, ніж відносно 
неповнолітніх. 

Напевно, всі ці фактори 
потрібно враховувати при визна¬ 
ченні поняття жорстокого пово¬ 
дження та його меж, а також 
безпосередньо при роботі непо¬ 
внолітнім і застосуванні відпо¬ 
відних норм права. 

На жаль, в Україні немає 
такої багатої правозастосов-
ної практики щодо запобігання 
проявам жорстокості й недопу¬ 
щення катувань по відношенню 
до неповнолітніх. Тому ця час¬ 
тина законодавства є не дуже 
розвиненою та юридична тех¬ 
ніка складання відповідних доку¬ 
ментів знаходиться на низькому 
рівні й потребує вдосконалення 
як з точки зору понятійного апа¬ 
рату, так і щодо розроблення 
механізмів реалізації відповід¬ 
них положень. 

Що ж до відсутності визна¬ 
чення поняття «жорстоке пово¬ 
дження», то складнощі з його 
визначенням можна пояснити 
тим, що це поняття має явно 
виражене етичне та моральне 
забарвлення і багато в чому 
залежить від культурних, соці¬ 
альних та законодавчих тра¬ 
дицій конкретної держави. Але 
з огляду на мету, яку форму¬ 
люють міжнародні акти, було 
б доцільно все ж таки сформу¬ 
лювати в нормативно-правових 
актах найбільш властиві ознаки 
жорстокого поводження. Фор-
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мулювання цього поняття дасть 
імпульс для подальшої уніфіка¬ 
ції законодавства та дозволить 
зафіксувати у вербальній формі 
певні аспекти загальнолюдських 
цінностей. 

Аналогічною є ситуація з 
поняттями «нелюдське пово
дження» та «поводження, яке 
принижує гідність» особи. Ці 
поняття на нормативному рівні 
не визначені й завдання напо¬ 
внення їх змістом завжди зали¬ 
шається на розгляд відповідного 
компетентного органу. Зда¬ 
ється, що ці категорії перш за 
все мають на увазі такі форми 
поведінки щодо особи, які не 
сумісні зі ставленням до людини 
й зокрема дитини. Нелюдське 
поводження може означати, 
наприклад, приковування наруч¬ 
никами до огорожі або решітки, 
або поміщення особи до камери, 
де утримуються дорослі затри¬ 
мані, які мають злочинний досвід 
або взагалі відбувають пока¬ 
рання за злочин. Тобто йдеться 
про поводження, яке порушує 
нормальні людські стосунки та 
травмує неповнолітню особу. 

Форми поводження, яке при¬ 
нижує гідність, можуть також 
мати різний прояв. Вони не 
завжди будуть пов'язані з фак¬ 
тичним спричиненням болю, 
але ті страждання, які тягне за 
собою таке поводження, ура¬ 
жують особу в її відчутті влас¬ 
ної індивідуальності, поваги до 

себе, сприйняття себе люди¬ 
ною. Відповідно приниження 
гідності може бути пов'язане 
із залякуванням, поміщенням 
особи в такі умови, де вона 
перестає сприймати себе як рів¬ 
ноправного члена суспільства і 
починає орієнтуватися лише на 
інстинкти та фізіологічні потреби 
тіла. На жаль, юридична техніка 
і позитивний правозастосовний 
досвід в Україні не дають змоги 
наведення більш чіткого визна¬ 
чення цих понять. 

Одним із важливих напря¬ 
мів забезпечення прав дитини в 
державі є встановлення для неї 
додаткових гарантій у разі від¬ 
бування кримінальних покарань 
і зокрема покарання у вигляді 
позбавлення волі. 

В Україні неповнолітні від¬ 
бувають позбавлення волі у спе¬ 
ціальних виховних колоніях, які 
відрізняються за ступенем ізо¬ 
ляції та низкою інших умов від 
колоній для дорослих. Режим 
тримання неповнолітніх є більш 
лояльним та м'яким. Виховні 
колонії не мають поділу за рів¬ 
нями безпеки, в них доступні¬ 
шими є поліпшені умови три¬ 
мання. 

Спеціальне законодавство 
щодо захисту дитини від кату
вань та інших форм насиль¬ 
ства. 

Національне законодавство 
України має спеціальні акти, 
присвячені питанням захисту 
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дитини від катувань, інших форм 
насильства, а також акти щодо 
юрисдикції держави щодо непо¬ 
внолітніх в Україні. Тому крім тих 
актів, на які були посилання в 
попередніх розділах, слід звер¬ 
нути увагу на такі: 

- Закон України «Про загаль
нодержавну програму «Націо¬ 
нальний план дій щодо реалі¬ 
зації Конвенції ООН про права 
дитини» на період до 2016 року» 
від 5 березня 2009 р. № 1065-VI 
[2009. - № 24. - Ст. 774]; 

- Закон України «Про охо
рону дитинства» выд 26 квітня 
2001 р. № 2402 [1; 2001. - № 22. 
- Ст. 981]; 

- спільний наказ Держав
ного комітету у справах сім'ї та 
молоді, МВС України, МОН Укра
їни, МОЗ України від 16 січня 
2004 р. № 5/34/24/11, яким 
затверджений Порядок розгляду 
звернень та повідомлень з при¬ 
воду жорстокого поводження 
з дітьми або реальної загрози 
його вчинення. 

Розглянемо основні з ука¬ 
заних актів у розрізі норм, які 
спрямовані на захист дитини 
від катувань, жорстокого пово¬ 
дження і насильства. 

Закон України «Про загаль¬ 
нодержавну програму «Наці¬ 
ональний план дій щодо реа¬ 
лізації Конвенції ООН про 
права дитини» на період до 
2016 року». Цей Закон орієн¬ 
тований на забезпечення опти-

мального функціонування ціліс¬ 
ної системи захисту прав дітей в 
Україні відповідно до вимог Кон¬ 
венції ООН про права дитини. 
Деякі норми Плану безпосеред¬ 
ньо присвячені ліквідації дея¬ 
ких форм насильства та жор¬ 
стокого поводження з дітьми. 
Основними завданнями в цьому 
напрямку держава визначає 
такі: 

- підвищення ефек¬ 
тивності профілактичної та 
роз'яснювальної роботи серед 
батьків з метою запобігання жор¬ 
стокому поводженню з дітьми; 

- удосконалення проце¬ 
дур щодо виявлення дітей, які 
потерпіли від сексуальної екс¬ 
плуатації інших форм жорсто¬ 
кого поводження з ними; 

- створення системи реа¬ 
білітації та реінтеграції дітей, 
які потерпіли від торгівлі ними, 
сексуальної експлуатації, інших 
форм жорстокого поводження; 

- забезпечення функціону¬ 
вання системи захисту дітей від 
жорстокого поводження, прове¬ 
дення відповідної профілактич¬ 
ної роботи. 

Закон України «Про охо¬ 
рону дитинства» - це спеці¬ 
альний нормативний акт, який 
визначає охорону дитинства в 
Україні як стратегічний загаль¬ 
нонаціональний пріоритет і 
метою забезпечення реалізації 
прав дитини на життя, охорону 
здоров'я, освіту, соціальний 
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захист та всебічний розвиток 
встановлює основні засади дер¬ 
жавної політики у цій сфері. 

У цьому Законі визначені 
деякі важливі положення, які 
спрямовані на захист дитини від 
усіх форм насильства. Стаття 
10 Закону зокрема встановлює, 
що кожній дитині гарантується 
право на свободу, особисту недо¬ 
торканність та захист гідності. У 
цій статті декларується, що дер¬ 
жава здійснює захист дитини від 
усіх форм фізичного і психічного 
насильства, образи, недбалого 
і жорстокого поводження з нею, 
експлуатації, включаючи сек¬ 
суальні зловживання, в тому 
числі з боку батьків або осіб, які 
їх замінюють; втягнення у зло¬ 
чинну діяльність, залучення до 
вживання алкоголю, наркотич¬ 
них засобів і психотропних речо¬ 
вин; залучення до екстреміст¬ 
ських релігійних психокультових 
угруповань та течій, викорис¬ 
тання її для створення та роз¬ 
повсюдження порнографічних 
матеріалів, примушування до 
проституції, жебрацтва, бродяж¬ 
ництва, втягнення до азартних 
ігор тощо. 

Держава через органи опіки 
і піклування, служби у спра¬ 
вах дітей, центри соціальних 
служб для сім'ї, дітей та молоді 
у порядку, встановленому зако¬ 
нодавством, надає дитині та 
особам, які піклуються про неї, 
необхідну допомогу у запо-

біганні та виявленні випадків 
жорстокого поводження з дити¬ 
ною, передачі інформації про ці 
випадки для розгляду до відпо¬ 
відних уповноважених законом 
органів для проведення розслі¬ 
дування і вжиття заходів щодо 
припинення насильства. 

Отже, Закон визначає 
форми поведінки відносно 
дитини, які розглядаються як 
насильство. 

Закон України «Про охорону 
дитинства» встановлює також 
право дитини на особисте звер¬ 
нення до органу опіки та піклу¬ 
вання, служби у справах дітей, 
центрів соціальних служб для 
сім'ї, дітей та молоді, інших упо¬ 
вноважених органів за захистом 
своїх прав, свобод і законних 
інтересів. Це положення є важ¬ 
ливим правом дитини. Проце¬ 
дура розгляду скарг дітей на 
порушення їх прав і свобод, 
жорстоке поводження, насиль¬ 
ство і знущання над ними в 
сім'ї та поза її межами встанов¬ 
люється законодавством. Така 
процедура затверджена спіль¬ 
ним наказом Державного комі¬ 
тету у справах сім'ї та молоді, 
МВС України, МОН України, 
МОЗ України від 16 січня 
2004 р. № 5/34/24/11, яким 
затверджено Порядок розгляду 
звернень та повідомлень з при¬ 
воду жорстокого поводження з 
дітьми або реальної загрози 
його вчинення. 
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Наказ декларує для кожної 
дитини право на свободу, осо¬ 
бисту недоторканність та захист 
гідності і вказує, що держава 
здійснює захист дитини від усіх 
форм фізичного та психічного 
насильства, образи, недбалого 
й жорстокого поводження з нею, 
експлуатації, включаючи сексу¬ 
альні домагання, у тому числі з 
боку батьків або осіб, які їх замі¬ 
нюють. 

Загалом названий норма¬ 
тивний акт присвячений визна¬ 
ченню порядку направлення 
звернень про факти насильства 
над дитиною або загрози здій¬ 
снення насильства, а також сис¬ 
теми органів, які наділені компе¬ 
тенцією у сфері захисту дитини 
від насильства. 

Відповідно до наказу сис¬ 
тема органів є такою: 

- служби у справах дітей; 
- органи внутрішніх справ; 
- органи та заклади освіти: 
- органи та заклади охорони 

здоров'я; 
- управління (відділи) у 

справах сім'ї та молоді; 
- центри соціальних служб 

для молоді; 
- притулок для неповноліт¬ 

ніх та центр соціально-психоло¬ 
гічної реабілітації неповнолітніх. 

Звернення (повідомлення) 
про факти жорстокого пово¬ 
дження з дитиною подаються 
як самою дитиною, так і фізич¬ 
ними особами за місцем їх про-

живання за наявності фактів 
такого поводження або при 
реальній загрозі їх учинення. 
Звернення (повідомлення) про 
факти жорстокого поводження 
приймаються посадовими осо¬ 
бами органів внутрішніх справ, 
органів та закладів освіти, охо¬ 
рони здоров'я, управлінь у 
справах сім'ї та молоді, центрів 
соціальних служб для молоді 
та передаються для реєстрації 
до відповідного територіаль¬ 
ного підрозділу служби у спра¬ 
вах дітей протягом однієї доби з 
моменту отримання звернення 
(повідомлення). 

Закон України «Про охо¬ 
рону дитинства» містить також 
норми , які розповсюджують 
свою дію на кримінально-пра¬ 
вові, кримінально-процесуальні і 
адміністративні правовідносини. 
Так, ст. 33 Закону встановлює, 
що право дитини на особисту 
свободу охороняється законом. 

Затримання та арешт 
неповнолітніх застосовується 
як винятковий захід і тільки у 
випадках та порядку, встанов¬ 
леному законом. Як уже згаду¬ 
валось раніше, Закон вимагає, 
щоб про затримання дитини 
відповідні органи негайно пові¬ 
домляли батьків чи осіб, які 
їх замінюють, а також органи 
прокуратури. Забороняється 
тримання дитини в одному 
приміщенні з дорослими затри¬ 
маними, арештованими чи засу-
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дженими особами. Не допуска¬ 
ється застосування до дитини 
насильства, погроз, інших неза¬ 
конних дій з метою примушення 
її дати показання як свідка або 
визнання своєї вини. 

Закон визначає особли¬ 
вості захисту прав дитини в 
спеціальних навчально-вихов¬ 
них закладах для неповноліт¬ 
ніх, які потребують особливих 
умов виховання. Зокрема, ст. 34 
Закону встановлює, що непо¬ 
внолітні правопорушники, які 
потребують особливих умов 
виховання, в порядку, встанов¬ 
леному законом, направляються 
до загальноосвітніх шкіл соці¬ 
альної реабілітації та професій¬ 
них училищ соціальної реабілі¬ 
тації. Неповнолітні, які вживають 
алкоголь, наркотики, та непо¬ 
внолітні, які за станом здоров'я 
не можуть бути направлені до 
загальноосвітніх шкіл соціаль¬ 
ної реабілітації та професійних 
училищ соціальної реабілітації, 
в порядку, встановленому зако¬ 
ном, направляються до центрів 
медико-соціальної реабілітації 
неповнолітніх. Дітям, які пере¬ 
бувають у зазначених закладах, 
гарантується право на гуманне 
ставлення з боку оточуючих, на 
охорону здоров'я, отримання 
базової освіти і професійної під¬ 
готовки, побачення з батьками 
або особами, які їх замінюють, 
відпустку, листування, на отри¬ 
мання передач, посилок від бать

ків, гуманітарних, благодійних та 
інших громадських організацій, 
які виявили бажання допомогти 
їм, у порядку, встановленому 
законодавством України. 

Підсумовуючи викладене, 
можна зробити наступний 
загальний висновок. Існуюче 
положення нормативного-пра¬ 
вового забезпечення сфери 
захисту дитини залишається ще 
неналежним. Основними недо¬ 
ліками є: відсутність єдиного 
ставлення та підходу до питання 
захисту дитини; безсистемність, 
яка отримує свій вияв у відсут¬ 
ності єдиної системи органів 
захисту дитини, алгоритму взає¬ 
модії між ними; застарілі форми 
роботи, які є неефективними і 
не дають результатів і застаріла 
нормативна база; майже всім 
нормативним актам, які регу¬ 
люють питання захисту дитини 
властива певна декларатив¬ 
ність. Часто-густо немає меха¬ 
нізмів реалізації того чи іншого 
положення; загальний підхід до 
дитини як об'єкту впливу, не вра¬ 
хування факту того, що дитини 
- це людина, яка повинна бути 
перш за все суб'єктом відносин; 
недостатність фінансування 
інститутів захисту дитини; від¬ 
сутність окремо визначених 
норм в кримінальному та адмі¬ 
ністративному законодавстві 
(складів правопорушень та зло¬ 
чинів), які б передбачали від¬ 
повідальність за катування та 

140 2013/122 



Проблеми кримінального, 
кримінально-виконавчого права і криміналістики 

жорстоке поводження з дити¬ 
ною. Це, у свою чергу, приво¬ 
дить до того, що поняття кату¬ 
вання та жорстоке поводження 
має низький рівень юридичної 
техніки та недостатній досвід 
правозастосування; недостатнє 
усвідомлення державою та сус¬ 
пільством важливості питання 
про захист дитини, її прав та 
законних інтересів. Основний 
орієнтир для будь-яких зусиль 
в цьому напрямку носить нега¬ 
тивний характер, оскільки вся 

діяльність спрямована на кримі¬ 
нально-правові, процесуальні та 
адміністративні правовідносини. 
Поза увагою залишаються інші 
питання сфери захисту дитини. 
Зокрема, право дитини на сво¬ 
боду пересування, на власну 
думку, на вільне обрання місця 
навчання , на власність и т. ін . 

Усе це дозволяє стверджу¬ 
вати, що робота в напрямку 
визнання та сприйняття дитини 
як повноцінного члена суспіль¬ 
ства й її захисту лише почалась. 
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вдосконалення практики застосування та виконання покарання у виді арешту. Запропоновано нові редак¬ 
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Комплексний підхід до 
боротьби зі злочинністю перед¬ 
бачає необхідність посилення 
диференціації та індивідуалізації 
кримінального впливу на особу, 
яка вчинила злочин, що пов'язано 
із запровадженням покарань, які 
б сприяли зменшенню рівня зло¬ 
чинності в суспільстві та дозво¬ 
ляли досягти цілей покарання в 
коротші строки, аніж при засто¬ 
суванні позбавлення волі. Серед 
таких видів покарання провідне 
місце має бути відведено такому 
відносно новому виду покарання 
як арешт. 

В умовах реформування 
кримінально-виконавчої сис¬ 
теми, яке було розпочато з 
проголошенням незалежності 
України й продовжується і 
тепер, підвищується актуаль¬ 
ність проведення комплексного 

дослідження можливих шляхів 
оптимізації процесу виконання 
арешту. Одним із напрямків цієї 
діяльності має стати вдоско¬ 
налення джерел права, якими 
визначається порядок застосу¬ 
вання та виконання покарання у 
виді арешту. 

У вітчизняній науковій літе¬ 
ратурі проблемні аспекти вико¬ 
нання покарання у виді арешту 
розглядалися такими вченими, 
як А. М. Авраменко, В. О. Буга-
єва, О. В. Кравченко, А. С. Мацко, 
Ю. А. Пономаренко, В. М. Труб
никова, Ю. В. Шинкарьова, однак 
значна кількість невирішених 
питань залишилася поза увагою 
зазначених науковців. Метою 
даної статті є поповнення нау¬ 
кового знання у сфері правової 
регламентації застосування та 
виконання арешту. 
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Дослідження правових 
джерел, в яких закріплюється 
порядок застосування арешту, 
варто розпочати з розгляду 
Кримінального кодексу України 
(далі - КК України). Перше, на 
що варто звернути увагу, - це 
неточність, яку допустив законо¬ 
давець при формулюванні ст. 89 
КК України. Згідно з його п. 5 
ст. 89 особи, засуджені до аре¬ 
шту, визнаються такими, що не 
мали судимість, якщо вони про¬ 
тягом року з дня відбуття пока¬ 
рання не вчинять нового зло¬ 
чину. Такі ж строки погашення 
судимості встановлено і для 
осіб, засуджених до штрафу, 
громадських і виправних робіт. 
Звернімо увагу на те, що в 
п. 4 ст. 89 КК України вказано: 
такими, що не мають судимість, 
визнаються військовослужбовці, 
які відбули покарання на гауп¬ 
твахті замість арешту (курсив 
наш. - К. А.). Напевно, у даній 
нормі законодавець мав на увазі 
саме категорію військовослуж¬ 
бовців, які відбували покарання 
у виді арешту, адже згідно з ч. 2 
ст. 60 КК України вони відбува¬ 
ють арешт саме на гауптвахті. 
На зазначену термінологічну 
розбіжність у науковій літературі 
вже зверталась увага [7 с. 162], 
однак законодавець і досі не 
виправив дану ситуацію. Тому 
вважаємо, слід було б змінити 
редакцію п. 4 ст. 89 КК України і 
викласти цю його частину таким 

чином: «військовослужбовці, які 
відбули арешт на гауптвахті». 

Наступним актуальним 
питанням, яке потребує дослі¬ 
дження з метою подальшого 
його розв'язання, є законодавче 
забезпечення засобів підтри¬ 
мання належного режиму в 
арештних домах, на що спрямо¬ 
вано значну кількість інститутів 
як кримінального, так і кримі¬ 
нально-виконавчого права. До 
них можна віднести й норми 
законодавства, в яких перед¬ 
бачено можливість притягнення 
засуджених до кримінальної від¬ 
повідальності. 

Суспільні відносини, 
пов'язані з нормальною діяль¬ 
ністю установ виконання пока¬ 
рань, входять до предмета 
правової охорони таких складів 
злочинів, як «Ухилення від від¬ 
бування покарання у виді обме¬ 
ження волі та у виді позбавлення 
волі» ст. 390 КК України, «Злісна 
непокора вимогам адміністра¬ 
ції виправної установи» ст. 391, 
«Дії, що дезорганізують роботу 
виправних установ» ст. 392, 
«Втеча з місця позбавлення 
волі або з-під варти» ст. 393. Як 
зазначається у спеціальній літе¬ 
ратурі, такі діяння підривають 
авторитет правоохоронних орга¬ 
нів, породжують несприятливу 
соціально-психологічну обста¬ 
новку у виправній установі. При 
цьому можуть відбуватися пося¬ 
гання й на інші, більш важливі 
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об'єкти, приміром, на життя і 
здоров'я людини. Так, вчинення 
одного, часом незначного зло¬ 
чину при складній криміногенній 
обстановці може перерости в 
масові заворушення, в ході яких 
можливе вчинення й інших зло¬ 
чинів, що посягають на життя і 
здоров'я людей, суспільну без
пеку, власність і т. ін. [3, c. 48, 
49]. 

Аналіз диспозицій назва¬ 
них статей в аспекті можливості 
притягнення засуджених до 
арешту до кримінальної відпо¬ 
відальності за вчинення перед¬ 
бачених у них дій виявляє певні 
недоліки. У першу чергу це 
пов'язано з тим, що дану кате¬ 
горію засуджених можна при¬ 
тягнути до кримінальної відпо¬ 
відальності лише за ст. 393 КК 
України - «Втеча з місця позбав¬ 
лення волі або з-під варти». При 
цьому, якщо розуміти зміст цієї 
статті буквально, то засудже¬ 
ного до арешту можна притягти 
до відповідальності лише за 
втечу з-під варти. Це зумовлено 
тим, що законодавець не роз¬ 
криває, які саме установи слід 
відносити до місць позбав¬ 
лення волі, і якщо тлумачити 
дослівно, то під останніми 
треба розуміти установи, де 
відбувається покарання у виді 
позбавлення волі, отже, арештні 
доми до них не належать. З ура¬ 
хуванням того, що засуджені до 
арешту відбувають покарання, 

як правило, за місцем засу¬ 
дження (ст. 50 Кримінально-
виконавчого кодексу України 
(далі - КВК України), а значить, 
не підлягають тривалому ета¬ 
пуванню, гіпотетична можли¬ 
вість вчинення ними втечі з-під 
варти мінімальна, як і випадки їх 
законного притягнення до відпо¬ 
відальності за цією статтею. 

Доцільніше, на наш погляд, 
було б викласти цю норму таким 
чином: 

«Стаття 393. Втеча з місця 
позбавлення волі, арештного 
дому або з-під варти. 

1. Втеча з місця позбав¬ 
лення волі, арештного дому або 
з-під варти, вчинена особою, 
яка відбуває покарання у виді 
позбавлення волі або арешту 
чи перебуває в попередньому 
ув'язненні...». 

Зрозуміло, що засуджені 
до арешту не можуть ухиля¬ 
тися від відбування покарання 
в тій формі, як це передбачено 
диспозицією ст. 390 КК Укра¬ 
їни, бо їм взагалі не надаються 
короткострокові виїзди. Що ж 
до застосування статей 391 і 
392 КК України до засуджених 
до арешту, то виникає низка 
питань. Так, у ст. 391 КК України 
передбачено відповідальність 
за злісну непокору законним 
вимогам адміністрації установи 
виконання покарання або іншу 
протидію адміністрації у закон¬ 
ному здійсненні її функцій осо-
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бою, яка відбуває покарання 
у виді обмеження волі або у 
виді позбавлення волі, якщо 
ця особа за порушення вимог 
режиму відбування покарання 
була піддана протягом року 
стягненню у виді переведення 
до приміщення камерного типу 
(одиночної камери) або перево¬ 
дилась на більш суворий режим 
відбування покарання. 

Отже, суб'єктом цього зло¬ 
чину може бути лише особа, яка 
відбуває покарання у виді обме¬ 
ження чи позбавлення волі, що 
виключає можливість притяг¬ 
нення до кримінальної відпові¬ 
дальності за цією статтею засу¬ 
джених до арешту. Крім того, 
до останніх не застосовується 
переведення до приміщення 
камерного типу (одиночної 
камери) або на більш суворий 
режим відбування, а тому вико¬ 
нання всіх умов для притягнення 
засудженого до арешту за цією 
статтею просто неможливо. 

Виникає запитання: а чи 
можливе вчинення такими засу¬ 
дженими дій, що утворюють 
об'єктивну сторону цього зло
чину? У коментарі до КК Укра
їни зазначається, що об'єктивна 
сторона складу злочину, перед¬ 
баченого ст. 391 КК України, 
полягає в таких діях чи безді¬ 
яльності, як: а) злісна непокора 
законним вимогам адміністрації 
і б) інша протидія адміністрації 
в здійсненні її функцій. Зліс-

ною непокорою визнається 
відкрита, демонстративна та 
виражена в зухвалій формі від¬ 
мова засудженого від виконання 
наполегливих, неодноразово 
висловлених законних вимог 
або розпоряджень представ¬ 
ника адміністрації, який завдяки 
своєму службовому становищу 
має право висувати такі вимоги 
та віддавати розпорядження, а 
засуджений зобов'язаний і має 
можливість їх виконати. Проти¬ 
дія адміністрації у здійсненні її 
функцій може виявлятися також 
у вчиненні різного роду діянь, 
передбачених в ст. 133 КВК 
України [4, c. 1088]. Отже, тео¬ 
ретично вищевказані дії можуть 
вчиняти не лише засуджені до 
обмеження чи позбавлення волі, 
а й засуджені до арешту. Окремо 
слід зауважити, що питома вага 
кримінальних справ, порушених 
за ознаками злочину, передба¬ 
ченого ст. 391 КК України, серед 
загальної кількості злочинів, 
зареєстрованих у виправних 
колоніях, за останні роки пере¬ 
вищує 40 % [6, с. 38]. Цей показ¬ 
ник підтверджує актуальність 
вивчення можливості застосу¬ 
вання вказаної статті до засу¬ 
джених до арешту. 

Не передбачено можливості 
притягнення до відповідаль¬ 
ності засуджених до арешту й 
за злочин, встановлений ст. 392 
КК України («Дії, що дезоргані¬ 
зують роботу виправних уста-
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нов»). У ній передбачено відпо¬ 
відальність за тероризування в 
установах виконання покарання 
засуджених або напад на адмі¬ 
ністрацію, а також організація з 
цією метою організованої групи, 
або активна участь у такій групі, 
вчинені особами, які відбувають 
покарання у виді позбавлення 
чи обмеження волі. Отже, як і в 
попередній статті, суб'єкт цього 
злочину спеціальний - засу¬ 
джені до позбавлення чи обме¬ 
ження волі, а звідси висновок, 
що засудженого до арешту не 
може бути притягнуто і за цією 
статтею. Об'єктивна сторона 
цього злочину - лише активна 
поведінка у формі вчинення 
таких дій, як: а) тероризування 
засуджених; б) напад на адмі¬ 
ністрацію; в) організація (ство¬ 
рення) організованої групи для 
тероризування засуджених 
чи нападу на адміністрацію; 
г) активна участь у такій групі [4, 
c. 1089]. І якщо вчинення таких 
дій, як створення організованої 
групи для тероризування засу¬ 
джених чи нападу на адміністра¬ 
цію з боку засуджених до аре¬ 
шту є малоймовірним, то напад 
на адміністрацію є цілком мож¬ 
ливим. 

З огляду на те, що арешт 
розглядається як покарання, 
що має, так би мовити, наля¬ 
кати засудженого, показати, 
які умови його чекають у разі 
вчинення наступного злочину і 

засудження до тривалого строку 
покарання. Короткостроковість 
арешту має компенсуватися 
за рахунок суворих умов утри¬ 
мання засуджених, повного 
дотримання ними всіх режим¬ 
них вимог, що можливо не лише 
шляхом безпосереднього при¬ 
мусу, а й встановлення суворої 
відповідальності за порушення 
вимог режиму. І хоча, як свід¬ 
чать проведені раніше соціоло¬ 
гічні дослідження, такі засуджені 
доволі рідко вчиняють злочини 
[1, с. 203], навіть сама можли¬ 
вість бути притягнутим до кри¬ 
мінальної відповідальності за 
злісну непокору вимогам адмі¬ 
ністрації чи за дії, що дезорга¬ 
нізують роботу арештного дому, 
матиме вагомий дисципліную¬ 
чий вплив на них. 

Створення в арештному 
домі реальної моделі умов від¬ 
бування такого покарання, як 
позбавлення волі, на нашу 
думку, потребує і вжиття відпо¬ 
відних запобіжних (профілактич¬ 
них і попереджувальних) захо¬ 
дів, яким, зокрема, і є можливість 
притягнення до відповідальності 
за статтями 391 і 392 КК Укра¬ 
їни. Пропонуємо внести зміни в 
ці статті, аби встановити можли¬ 
вість притягнення до криміналь¬ 
ної відповідальності і засуджених 
до арешту за дії, передбачені в 
них. 

Законом України від 
14.04.2009 р. уже вносилися 
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зміни до цих статей: у їх тек¬ 
сті замінено словосполучення 
«адміністрація виправної уста¬ 
нови » на «адміністрація уста¬ 
нови виконання покарань». Але 
незрозуміло, чому, ввівши у 
термінологічний баланс диспо¬ 
зиції цих статей з положеннями 
КВК України, в якому вживається 
саме останнє словосполучення, 
законодавець не вніс зміни до 
їх назв. Отже, вбачається за 
доцільне змінити й назви даних 
статей. Крім того, пропонуємо 
доповнити диспозицію ст. 391 
КК України умовою, яка свідчила 
б про стійкість антисуспільної 
поведінки засудженого до аре¬ 
шту і наявність якої давала б 
підстави притягати його до кри¬ 
мінальної відповідальності за 
злісну непокору вимогам адмі¬ 
ністрації або іншу протидію. За 
таку умову можна взяти попе¬ 
реднє застосування до засу¬ 
дженого не менше двох разів 
стягнення у виді поміщення в 
карцер, у результаті чого: а) під¬ 
вищиться значення цього виду 
стягнення; б) факт неоднора¬ 
зового його застосування свід¬ 
читиме про стійке небажання 
засудженого виконувати вимоги 
режиму. Пропонуємо викласти 
вказані статті в такій редакції: 

«Стаття 391. Злісна непо¬ 
кора вимогам адміністрації уста¬ 
нови виконання покарань. 

Злісна непокора законним 
вимогам адміністрації установи 

виконання покарання або інша 
протидія адміністрації у закон¬ 
ному здійсненні її функцій осо¬ 
бою, яка відбуває покарання у 
виді обмеження волі або у виді 
позбавлення волі, якщо ця особа 
за порушення вимог режиму від¬ 
бування покарання була під¬ 
дана протягом року стягненню 
у виді переведення до примі¬ 
щення камерного типу (одиноч¬ 
ної камери) або переводилась 
на більш суворий режим відбу¬ 
вання покарання, або ті самі дії, 
вчинені особою, засудженою до 
арешту, якщо до цієї особи за 
порушення вимог режиму відбу¬ 
вання покарання раніше засто¬ 
совувався не менше двох разів 
такий вид стягнення, як помі¬ 
щення в карцер...». 

«Стаття 392. Дії, що дезор¬ 
ганізують роботу установ вико¬ 
нання покарань. 

Тероризування в установах 
виконання покарань засуджених 
або напад на адміністрацію, а 
також організація з цією метою 
організованої групи або активна 
участь у такій групі, вчинені осо¬ 
бами, які відбувають покарання 
у виді позбавлення волі, обме¬ 
ження волі чи арешту...». 

Наступним норматив¬ 
ним приписом, на який варто 
звернути увагу законодавця 
задля удосконалення практики 
застосування та виконання пока¬ 
рання у виді арешту, є положення 
ст. 395 КК України. В абсолютній 
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більшості випадків у санкціях 
Особливої частини криміналь¬ 
ного закону арешт закріплю¬ 
ється в альтернативі з іншими 
видами покарання, і лише в 
санкції ст. 395 КК («Порушення 
правил адміністративного наг¬ 
ляду») його передбачено без¬ 
альтернативно. Такий стан 
справ важко визнати позитив¬ 
ним. Роз'яснимо власну думку. 
Згідно зі ст. 3 Закону України 
«Про адміністративний нагляд 
за особами, звільненими з 
місць позбавлення волі», адмі¬ 
ністративний нагляд встанов¬ 
люється щодо повнолітніх осіб, 
які раніше були засуджені до 
позбавлення волі за тяжкі, осо¬ 
бливо тяжкі злочини, або засу¬ 
джені два й більше разів до 
позбавлення волі за умисні зло¬ 
чини, або засуджені до позбав¬ 
лення волі за один зі злочинів, 
пов'язаних з незаконним обі¬ 
гом наркотичних засобів, пси¬ 
хотропних речовин, їх анало¬ 
гів або прекурсорів. Окремо 
зауважимо, що в даному Законі 
серед підстав припинення адмі¬ 
ністративного нагляду в п. «б» 
ч. 3 ст. 8 зазначено, що адміні¬ 
стративний нагляд автоматично 
припиняється у разі засудження 
піднаглядного до позбавлення 
волі й направлення його до місця 
відбування покарання. Натомість 
про автоматичне припинення 
адміністративного нагляду при 
засудженні до арешту не вка-

зано. Отже, фактично особа, яка 
перебувала під адміністративним 
наглядом і була засуджена до 
покарання у виді арешту, фор¬ 
мально, навіть перебуваючи в 
арештному домі, залишається 
під адміністративним наглядом, 
а припиняється він у такому 
випадку за загальним правилом 
лише після спливу строку, на який 
його встановлено. 

Виправити вказану обста¬ 
вину можливо шляхом вне¬ 
сення змін до цього закону, 
де ч. 3 ст. 8 викласти в такій 
редакції: «В інших випадках 
адміністративний нагляд авто¬ 
матично припиняється: а) після 
закінчення терміну, на який 
його встановлено, якщо орга¬ 
ном внутрішніх справ не подано 
клопотання про продовження 
нагляду або суддя відмовив у 
продовженні нагляду; б) у разі 
засудження піднаглядного до 
позбавлення волі і направлення 
його до місця відбування пока-
ранняабо засудження до арешту; 
в) у разі смерті піднаглядного». 
Отже, суб'єктами злочину, перед¬ 
баченого в ст. 395 КК України, 
доволі часто виступають особи, 
засуджені за рецидив злочинів, 
причому вони раніше відбували 
покарання в місцях позбавлення 
волі. У більшості випадків це 
може свідчити про значну сус¬ 
пільну небезпечність таких осіб. 
На недоречність призначення 
арешту за порушення правил 
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адміністративного нагляду вка¬ 
зують і практичні співробітники 
кримінально-виконавчої сис¬ 
теми [1, с. 52]. І це не випад
ково. Як свідчать дані, майже 
в половині випадків арешт при¬ 
значається саме за вчинення 
злочину, передбаченого ст. 395 
КК України [8, с. 278], в резуль¬ 
таті чого ми отримуємо ситуа¬ 
цію, що 55,8 % засуджених до 
арешту (за даними Державної 
Пенітенціарної служби України) 
вже відбували покарання у виді 
позбавлення волі [2]. 

Серед правознавців вис¬ 
ловлюються неоднозначні мір¬ 
кування щодо природи інсти¬ 
туту адміністративного нагляду 
з неодноразовим підкреслен¬ 
ням його антиконституційності. 
Однак у рамках даної статті ми 
не будемо детально зупинятися 
на цьому питанні, зазначимо 
лише, що в теперішній час, 
коли адміністративний нагляд 
все ще застосовується, а пору¬ 
шення його вимог за криміналь¬ 
ним законом утворює склад 
злочину, вбачається, що санк¬ 
ція відповідної статті повинна 
містити покарання, яке зможе 
досягти мети останнього. Про¬ 
понуємо доповнити санкцію 
ст. 395 КК України покаранням 
у виді позбавлення волі, що, на 
нашу думку, зможе покращити 
можливості його індивідуаліза¬ 
ції на етапі призначення пока¬ 
рання й певною мірою обмеж-

ить наплив до арештного дому 
засуджених, які мають досвід 
відбування тривалих строків 
позбавлення волі і для яких 
відбування арешту видається, 
так би мовити, легкою прогу¬ 
лянкою. На доцільність уста¬ 
новлення в санкції цієї статті 
декількох видів покарання 
вказував і Д. О. Назаренко, 
який такого висновку дійшов 
за результатами власного дис¬ 
ертаційного дослідження, при¬ 
свяченого розгляду питання 
кримінальної відповідальності 
за порушення правил адміні¬ 
стративного нагляду [5, с. 10]. 

Закріплення наведеної 
пропозиції щодо обмеження 
застосування арешту до осіб, 
кримінальний вплив на яких з 
певною часткою ймовірності 
можна вважати малоефектив¬ 
ним, в тексті закону безпере¬ 
чно сприятиме поліпшенню 
практики виконання арешту. 
У даний час, коли близько поло¬ 
вини всіх засуджених до арешту є 
особами, які раніше були позбав¬ 
лені волі, робота з оптимізації 
процесу виконання-відбування 
арешту має бути спрямована, 
в першу чергу, саме на, так би 
мовити, приведення у відповід¬ 
ність з каральними можливос¬ 
тями арешту його цільової ауди¬ 
торії. Це є нагальною проблемою 
як практики призначення арешту, 
так і його виконання, і її необхідно 
вирішити якнайшвидше. 
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внесения изменений в санкции ст. 395 Уголовного кодекса Украины с целью минимизации 
назначения ареста лицам уголовно-правовое воздействие на которых этого вида наказания 
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IMPROVEMENT OF APPLICATION AND ENFORCEMENT OF THE 
SENTENCE IN THE FORM OF ARREST BY AMENDING 

THE CRIMINAL CODE OF UKRAINE 
Avtukhov K. A. 

The basic problem of the Criminal Code of Ukraine (2001) in terms of the improvement of 
application and execution sentence of arrest. The new wording of Articles 391, 392, 393 of the 
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Відповідно до ч. 1 ст. 55 Кон
ституції України [1; 1996. - № 30. 
- Ст. 141] права та свободи 
людини і громадянина захища¬ 
ються судом. Ця конституційно-
правова норма знайшла свій 
подальший розвиток у ч. 1 ст. 7 
Закону України «Про судоустрій 
і статус суддів» від 07.07.2010 р. 
[1; 2010. - № 41-42, 43, 44-45. 
- Ст. 529], згідно з якою кож¬ 
ному гарантується захист його 
прав, свобод та законних інтер¬ 
есів незалежним і безстороннім 
судом. При цьому суддя роз¬ 
глядає справи, одержані згідно 
з порядком розподілу справ між 
суддями, установленим відпо¬ 
відно до закону. На їх розподіл 
не може впливати бажання судді 
чи будь-яких інших осіб (ч. 2 ст. 8 
цього Закону). 

К р и м і н а л ь н о - п р а в о ¬ 
вим засобом забезпечення 
об'єктивного розподілу справ 
між суддями й унеможливлення 
зловживань у цій сфері є ст. 376 1 

Кримінального кодексу України 
(далі - КК), що передбачає кри¬ 
мінальну відповідальність за 
незаконне втручання в роботу 
автоматизованої системи доку¬ 
ментообігу суду. Указану статтю 
КК було доповнено Законом 
України «Про внесення змін 
до деяких законодавчих актів 
України щодо запровадження 
автоматизованої системи доку¬ 
ментообігу в адміністративних 
судах» від 05.06.2009 р. № 1475-
VI [1 ; 2009. - № 45. - Ст. 683]. У 
розвиток приписів цього Закону 
рішенням Ради суддів України 
від 26.11.2010 р. за № 30 було 
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затверджено Положення про 
автоматизовану систему доку¬ 
ментообігу суду (далі - Поло¬ 
ження) [6]. Відповідно до цих 
нормативно-правових актів у 
судах загальної юрисдикції було 
запроваджено так звану авто¬ 
матизовану систему докумен¬ 
тообігу суду (далі - АСДС), яка 
забезпечує: «об'єктивний та 
неупереджений розподіл справ 
між суддями з додержанням 
принципів черговості, рівної кіль¬ 
кості справ для кожного судді, 
вірогідності, з врахуванням 
завантаженості кожного судді, 
спеціалізації, а також вимог про¬ 
цесуального закону; надання 
фізичним та юридичним особам 
інформації про стан розгляду 
справ, в яких вони є учасниками 
процесу; централізоване збе¬ 
рігання текстів судових рішень 
та інших процесуальних доку¬ 
ментів; підготовку статистичних 
даних; реєстрацію вхідної та 
вихідної кореспонденції, етапів 
її руху; видачу судових рішень 
та виконавчих документів на під¬ 
ставі наявних у автоматизованій 
системі даних; передачу справ 
до електронного архіву» (п. 1.2 
Положення). 

Деякі питання криміналь¬ 
ної відповідальності за неза¬ 
конне втручання в роботу АСДС 
вже розглядалися у працях 
A. С. Беніцького, В. І. Борисова, 
B. І. Тютюгіна, М. І. Хавронюка, 
О. А. Чувакова. Проте серед них 

залишилися й такі, що потребу¬ 
ють більш детального аналізу, 
крім того, деякі судження цих 
учених певною мірою є диску¬ 
сійними. 

Метою даної статті є аналіз 
об'єктивних і суб'єктивних ознак 
складу злочину, передбаченого 
ч. 1 ст. 376 1 КК; виявлення про¬ 
блем практичного застосування 
зазначеної кримінально-пра¬ 
вової норми; формулювання 
пропозицій з удосконалення 
кримінального законодавства 
України, що стосується розгля¬ 
дуваних питань. 

Стаття 376 1 була розміщена 
законодавцем у розд. XVIII 
Особливої частини КК «Злочини 
проти правосуддя». Такий підхід 
зазнав критики з боку М. І . Хав-
ронюка, який вважає, що «місце 
ст. 376 1 - не в розд. XVIII Особли¬ 
вої частини КК «Злочини проти 
правосуддя», а саме десь між 
(курсив наш. - В. К.) її розд. XVI, 
присвяченим злочинам у сфері 
використання, зокрема, автома¬ 
тизованих систем, і розд. XVII, 
присвяченим злочинам у сфері 
службової діяльності» [9, с. 7]. 
Із позицією науковця навряд 
чи можна погодитися хоча б з 
огляду на те, що помістити будь-
яку статтю саме між розділами 
Особливої частини КК означає 
ніщо інше, як позбавити відпо¬ 
відний злочин родового об'єкта, 
а, значить, і його юридичної при¬ 
роди. 
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Щодо безпосереднього 
об'єкта незаконного втручання 
в роботу АСДС у юридичній 
літературі були висловлені різні 
точки зору. Наприклад, на думку 
А. С. Беніцького, основним без
посереднім об'єктом злочину, 
передбаченого ст. 376 1 КК, є 
«суспільні відносини у сфері 
правосуддя з приводу безпеки 
інформаційних ресурсів, що 
містяться в автоматизованій 
системі документообігу суду, 
а також безпеки роботи такої 
системи», а додатковим безпо¬ 
середнім - «суспільні відносини 
у сфері забезпечення незалеж¬ 
ності суддів при відправленні 
правосуддя» [3, с. 533]. У даному 
випадку правник акцентує увагу 
насамперед на заподіянні зло¬ 
чином шкоди суспільним від¬ 
носинам, що забезпечують без¬ 
пеку відповідних інформаційних 
ресурсів, які містяться в АСДС, 
а не відносинам, пов'язаним з 
дотриманням конституційних 
принципів діяльності суду. 

М. І. Хавронюк пропонує 
визнавати основний безпосе¬ 
редній об'єкт злочину, перед¬ 
баченого ст. 376 1 КК, альтерна¬ 
тивним - залежно від обставин. 
На його переконання, ним може 
бути (а) порядок виконання своїх 
повноважень службовими осо¬ 
бами, які мають право доступу 
до АСДС, коли діяння вчинено 
такою службовою особою, або 
(б) нормальна робота АСДС, 

що убезпечує її від несанкціоно¬ 
ваного втручання, коли діяння 
вчинено іншою особою шляхом 
несанкціонованого доступу до 
АСДС [5, с. 1102]. Доволі важко 
погодитися і з цією точкою зору 
правознавця. 

Як слушно зазначає 
В. Я. Тацій, «під безпосеред
нім об'єктом злочину слід розу
міти ті конкретні (курсив наш. 
- В. К.) суспільні відносини, які 
поставлені законодавцем під 
охорону певного кримінального 
закону» [7, с. 89]. Виходячи з 
наведеного визначення поняття, 
безпосередній об'єкт a priori не 
може бути альтернативним. 

На нашу думку, розміщення 
законодавцем ст. 376 1 саме в 
розділі «Злочини проти право¬ 
суддя» дозволяє дійти висновку, 
що суспільними відносинами, 
яким у першу чергу заподіюється 
шкода при вчиненні незакон¬ 
ного втручання в роботу АСДС, 
виступають конституційні прин¬ 
ципи діяльності суду, пов'язані, 
зокрема, з об'єктивним і неупе-
редженим розподілом справ 
між суддями. У даному випадку 
саме вони і є основним безпосе¬ 
реднім об'єктом злочину. Додат
ковим безпосереднім об'єктом 
можуть бути суспільні відносини 
з приводу безпеки інформацій¬ 
них ресурсів , які містить АСДС; 
належного виконання службовою 
особою своїх обов'язків з корис¬ 
тування цією системою, та ін. 
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Щодо предмета незакон¬ 
ного втручання в роботу АСДС 
в юридичних джерелах вислов¬ 
лено різні точки зору. М. І . Хав-
ронюк, приміром, залежно від 
форми об'єктивної сторони до 
предмета розглядуваного зло¬ 
чину відносить саму АСДС 
або комп'ютерну інформацію, 
що оброблюється або збері¬ 
гається в цій системі на відпо¬ 
відних носіях [Див.: 9, с. 11-12; 
5, с. 1105]. А. С. Беніцький 
предметом незаконного втру¬ 
чання в роботу АСДС вважає 
відомості, що вносяться до 
цієї системи; інформацію, що 
міститься в ній, а також саму 
АСДС [3, с. 533]. Деякі науковці 
[8, с. 852-853] взагалі не нази¬ 
вають як обов'язкову ознаку 
складу злочину, передбаченого 
ст. 376 1 КК, його предмет. 

Вважаємо, що предметом 
аналізованого злочину є відо¬ 
мості, які вносяться до АСДС. 
Саме з приводу них і вчиняється 
це суспільно небезпечне діяння. 
Такими відомостями можуть 
бути зокрема: дата надходження 
відповідних матеріалів до суду, 
прізвище особи, стосовно якої 
подані документи, та їх суть, 
прізвище (найменування) особи 
(органу), від якої (якого) надій¬ 
шли документи, прізвище пра¬ 
цівника апарату суду, який здій¬ 
снив реєстрацію, інформація 
про рух судових документів, 
дані про суддю, який здійснював 

судове провадження, та ін. При 
цьому, як справедливо підкрес¬ 
люється в юридичній літературі, 
названі відомості можуть бути 
як правдивими, що відповідають 
дійсності, так і неправдивими, 
що не відповідають їй [2, с. 37]. 

Об'єктивна сторона дослі¬ 
джуваного злочину виражається 
у вчиненні хоча б одного із таких 
альтернативних діянь: а) вне¬ 
сення неправдивих відомостей 
до АСДС; б) несвоєчасне вне¬ 
сення відомостей до АСДС; 
в) несанкціоновані дії з інфор¬ 
мацією, що міститься в АСДС; 
г) інше втручання в роботу 
АСДС. Якщо злочин вчиняє не 
службова особа, яка має право 
доступу до АСДС, а будь-яка 
інша, обов'язковою ознакою 
об'єктивної сторони є також і 
спосіб його вчинення - здій¬ 
снення злочинних дій шляхом 
несанкціонованого доступу до 
системи. 

Дехто з учених пропонує інші 
підходи до тлумачення ознак 
об'єктивної сторони незакон¬ 
ного втручання в роботу АСДС. 
Так, О. А. Чуваков взагалі не від¬ 
носить до об'єктивної сторони 
розглядуваного злочину несанк¬ 
ціоновані дії з інформацією, що 
міститься в АСДС [8, с. 853]. 
Із цією точкою зору навряд чи 
можна погодитись, оскільки вона 
не ґрунтується безпосередньо 
на тексті самого кримінального 
закону (ч. 1 ст. 376 1 КК). 

154 2013/122 



Проблеми кримінального, 
кримінально-виконавчого права і криміналістики 

Внесення неправдивих відо¬ 
мостей до АСДС полягає у вклю¬ 
ченні до системи інформації, 
що не відповідає дійсності. Ці 
відомості можуть стосуватися, 
зокрема, дати надходження доку¬ 
мента до суду, предмета спору, 
сторін та інших учасників про¬ 
цесу, етапів проходження справи 
й матеріалів, строків розгляду, 
текстів судових рішень тощо. 

Несвоєчасне внесення відо¬ 
мостей означає занесення від¬ 
повідної інформації до АСДС з 
порушенням установлених для 
цього строків. Так, за ч. 2 ст. 15 1 

Кодексу адміністративного 
судочинства України [1; 2005. -
№ 35-36, 37. - Ст. 446] реєстра¬ 
ція в АСДС процесуальних доку¬ 
ментів, що подаються до суду і 
можуть бути предметом судо¬ 
вого розгляду, повинна здійсню¬ 
ватися працівниками апарату 
відповідного суду в день над¬ 
ходження цих матеріалів. Ана¬ 
логічне правило містить також 
ч. 2 ст. 35 нового Кримінального 
процесуального кодексу Укра¬ 
їни [1; 2013. - № 9-10. - Ст. 88], 
згідно з якою матеріали кримі¬ 
нального провадження, скарги, 
заяви, клопотання, інші перед¬ 
бачені законом процесуальні 
документи, що подаються до 
суду й можуть бути предме¬ 
том судового розгляду, підляга¬ 
ють у порядку їх надходження 
обов'язковій реєстрації в АСДС, 
що провадиться працівниками 

апарату відповідного суду в 
день їх надходження. 

Несанкціоновані дії з інфор¬ 
мацією, що міститься в АСДС, 
- це вчинення винним будь-
яких дій із зазначеною інформа¬ 
цією без відповідного дозволу. 
Доступ до АСДС надається її 
користувачам - суддям і праців¬ 
никам апарату відповідного суду 
згідно з їх функціональними 
обов'язками на підставі наказу 
керівника апарату суду (п. 1.5 
Положення). Функціональні 
обов'язки і права користувачів 
АСДС, надання й позбавлення 
права доступу до неї в кожному 
окремому суді визначаються на 
підставі наказів голови суду та 
керівника апарату суду (п. 2.1 
Положення). 

Інше втручання в роботу 
АСДС полягає у будь-якому 
самочинному впливі на її нор¬ 
мальне функціонування («зла¬ 
мування» паролю; заміна, 
знищення, пошкодження або 
блокування відповідних інфор¬ 
маційних файлів чи каталогів; 
засмічення чи перекручування 
інформації в системі; знеструм-
лення відповідної електроме¬ 
режі, що призвело до порушення 
безперебійної роботи АСДС, 
тощо). 

Склад злочину є формаль¬ 
ним і вважається закінченим з 
моменту вчинення хоча б одного 
із зазначених альтернативних 
діянь. 
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Суб'єктивна сторона зло¬ 
чину - прямий умисел. Мотив і 
мета можуть бути різними. 

Суб'єктами злочину висту¬ 
пають дві категорії осіб: 

- службова особа, яка має 
право доступу до АСДС - суддя 
або працівник апарату суду 
згідно з їх функціональними 
обов'язками, які одержують 
право доступу до системи на 
підставі відповідного наказу. Як 
справедливо відзначається в 
юридичній літературі, у даному 
випадку суб'єкт злочину - спеці¬ 
альний [4, с. 858]; 

- будь-яка інша фізична 
осудна особа, яка досягла шіст¬ 
надцятирічного віку та вчинює 
злочин шляхом несанкціонова¬ 
ного доступу до АСДС. 

Аналізуючи склад досліджу¬ 
ваного злочину деякі фахівці 
обґрунтовано вказують на 
досить широкий зміст цієї кри¬ 
мінально-правової норми в її 
нинішній редакції. Зокрема, 
М. І. Хавронюк зазначає, що 
оскільки в тексті ч. 1 ст. 376 1 КК 
«йдеться про документообіг вза¬ 
галі, тобто про будь-які вхідні і 
вихідні документи, а також вну¬ 
трішні документи, а не лише про 
документи щодо розподілу справ 
між суддями, то злочином визна¬ 
ється будь-яка з перелічених дій, 
вчинена стосовно будь-якого 
документа (документа про стан 
розгляду справи, документа, що 
містить статистичні дані тощо), і 

навіть несвоєчасне внесення до 
АСДС будь-якої вхідної чи вихід¬ 
ної кореспонденції» [5, с. 1106]. 
Дійсно, нинішня редакція ч. 1 
ст. 376 1 КК за своїм змістом уста¬ 
новлює доволі широкі межі кри¬ 
мінальної відповідальності за 
незаконне втручання в роботу 
АСДС. З урахуванням місця цієї 
кримінально-правової норми в 
системі Особливої частини КК 
вважаємо, що більш обґрунто¬ 
вано було б обмежити дію даної 
норми лише випадками незакон¬ 
ного втручання в роботу АСДС 
щодо об'єктивного й неуперед-
женого розподілу справ для роз¬ 
гляду між суддями шляхом вне¬ 
сення відповідних змін до ч. 1 
ст. 376 1 КК. 

Спираючись на дослідження 
об'єктивних і суб'єктивних ознак 
складу злочину, передбаченого 
ст. 376 1 КК, можемо сформулю¬ 
вати відповідні висновки. 

1. Основним безпосереднім 
об'єктом незаконного втручання 
в роботу АСДС виступають 
суспільні відносини, що забез¬ 
печують конституційні прин¬ 
ципи діяльності суду, пов'язані, 
зокрема, з об'єктивним і неупе-
редженим розподілом справ між 
суддями, а предметом цього 
злочину - відомості, які вно¬ 
сяться до АСДС. 

2. Об'єктивна сторона зло¬ 
чину, передбаченого ст. 376 1 КК, 
виражається у вчиненні хоча б 
одного з таких альтернативних 
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діянь: а) внесення неправдивих 
відомостей до АСДС; б) несво¬ 
єчасне внесення відомостей до 
цієї системи; в) несанкціоновані 
дії з інформацією, що міститься 
в АСДС; г) інше втручання в 
роботу системи. Якщо злочин 
вчиняє не службова особа, яка 
має право доступу до АСДС, а 
будь-яка інша, обов'язковою 
ознакою об'єктивної сторони є 
також і спосіб його вчинення -
здійснення злочинних дій шля¬ 
хом несанкціонованого доступу 
до АСДС. 

3. Суб'єктами досліджува¬ 
ного злочину виступають дві 
категорії осіб: (а) службова 

особа, яка має право доступу 
до АСДС, або (б) будь-яка інша 
фізична осудна особа, яка дося¬ 
гла шістнадцятирічного віку та 
вчинює злочин шляхом несанк¬ 
ціонованого доступу до цієї сис¬ 
теми. 

4. З огляду на місце ст. 376 1 

в системі Особливої частини КК, 
на наше переконання, більш 
обґрунтовано було б обмежити 
дію цієї норми лише випадками 
незаконного втручання в роботу 
АСДС щодо об'єктивного й неу-
передженого розподілу справ 
для розгляду між суддями шля¬ 
хом внесення відповідних змін 
до ч. 1 ст. 376 1 КК. 
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УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕЗАКОННОЕ 
ВМЕШАТЕЛЬСТВО В РАБОТУ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ 

СИСТЕМЫ ДОКУМЕНТООБОРОТА СУДА: 
АНАЛИЗ ОСНОВНОГО СОСТАВА ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

Козак В. А. 
В статье анализируются объективные и субъективные признаки состава преступления, 

предусмотренного ч. 1 ст. 3761 УК (незаконное вмешательство в работу автоматизирован¬ 
ной системы документооборота суда), сформулированы соответствующие предложения по 
совершенствованию уголовного законодательства Украины относительно рассматриваемой 
проблемы. 

Ключевые слова: автоматизированная система документооборота суда, незаконное 
вмешательство, внесение ложных сведений, несанкционированный доступ. 
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ПЕНІТЕНЦІАРНА АНТРОПОГОГІКА: ЇЇ ЗМІСТ І РОЛЬ 
У ПОЗИТИВНОМУ КРИМІНОЛОГІЧНО ЗНАЧУЩОМУ 
ВПЛИВІ НА ОСІБ, ЗАСУДЖЕНИХ ДО ПОКАРАННЯ 

У ВИДІ ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ 
У статті у загальному вигляді окреслюються об'єкт, предмет, керівні принципи, завдання 

та методи пенітенціарної антропогогіки. Висвітлюється актуальність її досвіду для вирішен¬ 
ня практичних проблем кримінологічної політики України, зокрема підвищення ефективності 
здійснення позитивного кримінологічно значущого впливу на осіб, яким призначено покаран¬ 
ня у виді позбавлення волі. 

Ключові слова: пенітенціарна антропогогіка, пенітенціарна педагогіка, пенітенціарна 
психологія, кримінологічно значущий вплив, запобігання злочинності в місцях позбавлення 
волі, особа злочинця, ресоціалізація, виправлення. 

Визнання пріоритетними цін¬ 
ностями життя і здоров'я, честі й 
гідності, недоторканості й без¬ 
пеки людини, закріплене Кон¬ 
ституцією України, покладає на 
державу обов'язок забезпечити 
кожній фізичній особі захист 
означених прав. Вони рівною 
мірою мають забезпечуватися 
не лише стосовно законослух-

няних осіб, а й тих, хто вчинив 
суспільно небезпечне діяння. 

Особливої гостроти набу¬ 
ває виконання задекларованих 
зобов'язань в умовах перебу¬ 
вання особи в місцях позбав¬ 
лення волі, де через жорстку 
регламентацію умов життєді¬ 
яльності й специфічний склад 
мікросередовища, обмеженість 

158 2013/122 



Проблеми кримінального, 
кримінально-виконавчого права і криміналістики 

простору, гіпокінезію, інформа¬ 
ційне, сенсорне голодування та 
інше особа частіше за все не в 
змозі вести комфортний для неї 
спосіб життя та відчуває на собі 
вплив як легітимних обмежень, 
так і протиправних «неписа¬ 
них» вимог - так званих злодій¬ 
ських законів, невиконання яких 
може тягнути за собою загрозу її 
здоров'ю та життю. 

Про сьогоденну актуаль¬ 
ність підвищення ефективності 
роботи із засудженими особами 
свідчить те, що у світлі забезпе¬ 
чення вищезгаданих конститу¬ 
ційних вимог Концепцією реалі¬ 
зації державної політики у сфері 
профілактики правопорушень 
на період до 2015 р. перед¬ 
бачено покращення умов для 
виправлення та ресоціалізації 
засуджених і соціальної адап¬ 
тації осіб, звільнених з місць 
позбавлення волі, профілактики 
вчинення ними правопорушень, 
підвищення рівня соціально-
виховної роботи, стимулювання 
правослухняної поведінки [2]. 

Проблеми ефективності 
роботи із засудженими, в тому 
числі у місцях позбавлення волі, 
порушували у своїх наукових 
працях такі вітчизняні й зару¬ 
біжні науковці, як Ю. М. Анто-
нян, В. В. Голіна, І. М. Даньшин, 
О. М. Джужа, В. М. Дрьомін, 
A. П. Закалюк, В. С. Зеленець-
кий, А. Ф. Зелінський, О. Г. Колб, 
B. М. Литвишков, В. Ф. Пирож-

ков, Д. В. Сочивко, О. В. Стар¬ 
ков, Н. О. Чечиль та ін. 

Кримінологія, як інтегра¬ 
тивна наука, акумулює в собі 
надбання багатьох наук, що 
займаються проблемами різних 
сфер життєдіяльності людини 
як суб'єкта суспільних стосун¬ 
ків: від правових до педагогіч¬ 
них та психологічних. Ці галузі 
знань постійно розвиваються, 
вдосконалюючи власну мето¬ 
дологію, поглиблюючи теорію, 
вивчаючи практичну діяль¬ 
ність та розробляючи нові тех¬ 
нологічні комплекси. Одним із 
аспектів поглиблення теоретич¬ 
них знань та розширення прак¬ 
тичного досвіду є виділення 
вузько спрямованих підгалузей, 
які більш детально вивчають 
порівняно обмежене коло важ¬ 
ливих питань. Так, наприклад, 
виділилися в самостійні наукові 
течії пенітенціарна психоло¬ 
гія й пенітенціарна педагогіка, 
завдяки чому відкрилися нові 
можливості більш детального 
вивчення засуджених осіб та 
здійснення на них більш ефек¬ 
тивного впливу. 

Контингент засуджених має 
низку специфічних рис і влас¬ 
тивостей. Наприклад, значна 
кількість цих осіб характери¬ 
зується педагогічною й соці¬ 
альною занедбаністю. Тому 
перед персоналом виправних 
установ постає досить складне 
завдання: компенсувати прога-
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лини у формуванні особистості 
таких осіб, працюючи з ними у 
багатьох напрямках - загаль¬ 
ноосвітньому, професійно-тех¬ 
нічному, культурологічному, 
фізкультурно-оздоровчому, пра¬ 
вовому, переборюючи їх право¬ 
вий нігілізм, та, надаючи пси¬ 
хологічну допомогу. Ускладнює 
виконання цього завдання те, 
що здебільшого засуджені особи 
- це дорослі люди й методи 
формування особистості, розро¬ 
блені педагогікою в розрахунку 
на дитину, не є ефективним для 
них. їх виправлення може стати 
лише результатом духовного 
зростання, зміни глибинних 
настанов щодо можливості та/ 
або необхідності вчинення зло¬ 
чину на законослухняні переко¬ 
нання, повагу до прав та свобод 
інших осіб. Тому слушним уяв¬ 
ляється використання надбань 
не лише пенітенціарної педаго¬ 
гічної науки, а й пенітенціарної 
антропогогіки. 

Назва науки «антропого-
гіка» утворена за аналогією 
терміна «педагогіка» (який має 
давньогрецьке походження 
(ттаїбауоиуїкгї,) і утворений від 
двох слів: ттас. - дитина і vou -
веду, що у буквальному сенсі 
означає ведення дитини шля¬ 
хом знань - у давній Греції педа¬ 
гогом називали раба, який водив 
дитину до школи). Тому семан¬ 
тично «антропогогіка» означає 
ведення людини (грец. уЭрилтос. 

- людина і vou - веду). Зміст цієї 
науки складає сукупність про¬ 
цесів формування не тільки 
дитини, а й людини взагалі, яке 
реалізується у межах освітніх 
систем. 

Пенітенціарна антропогогіка 
є складовою частиною антро-
погогіки взагалі, базується на 
її принципах, використовує її 
методи, але має свою специфіку, 
обумовлену особливостями кон¬ 
тингенту та умовами роботи 
з ними. Зупинимося більш 
докладно на об'єкті, предметі, 
керівних принципах, завданнях 
та методах пенітенціарної 
антропогогіки. 

Об'єктом пенітенціарної 
антропогогіки є дорослі люди, 
які відбувають покарання у міс¬ 
цях позбавлення волі або є 
співробітниками пенітенціарної 
системи і працюють в екстре¬ 
мальних умовах життєдіяль¬ 
ності. Включення до об'єкту 
впливу співробітників установ 
виконання покарання аж нія¬ 
кою мірою не означає при¬ 
рівнювання їх до засуджених 
(особливо в моральному та 
правовому аспектах). Мається 
на увазі лише те, що праця у 
складних умовах підвищеного 
психологічного навантаження 
з контингентом осіб, які мають 
властивість суспільної небез¬ 
печності, тягне за собою психо¬ 
фізіологічну перевтому, профе¬ 
сійну деформацію, професійне 
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вигоряння. Тому за наявністю 
необхідності персоналу установ 
виконання покарання має нада¬ 
ватися кваліфікована допомога 
у вирішенні проблем, з якими 
самотужки їм впоратися важко 
[3, с. 26]. 

Головна відмінність антро-
погогіки від педагогіки у тому, 
що дитині іманентно прита¬ 
манна обмежена (причому сут¬ 
тєво обмежена) спроможність 
долати психологічні та вирішу¬ 
вати педагогічні проблеми. Тому 
«ведення» дитини є природним 
для неї процесом й не супер¬ 
ечить її соціально-рольовому 
статусу. З дорослими ж ситу¬ 
ація дещо інша. їх «ведення» 
може здійснюватися лише за 
умов, коли сам дорослий визнає 
необхідність цього і право іншої 
особи на здійснення будь-якого 
впливу. Тобто для цільового 
втручання у структурні складові 
особистості дорослого мають 
бути наявними, з одного боку, 
об'єктивні проблеми, з якими 
він сам не може впоратися, а з 
іншого - його суб'єктивне визна¬ 
ння їх наявності та бажання 
отримати допомогу в їх вирі¬ 
шенні. 

Взагалі такі проблеми 
можуть виникати у дорослих 
людей впродовж усього життя, 
але необхідність допомоги 
найбільш гостро відчувається 
людиною в умовах високої осо-
бистісної екстремальності умов 

життєдіяльності. Психологічна 
наука під умовами високої осо-
бистісної екстремальності умов 
життєдіяльності розуміє най¬ 
більш складні, неприродні для 
людини умови, які містять у 
собі реальну загрозу її життю 
або здоров'ю (фізичному та/ 
або психічному). Ступень екс¬ 
тремальності має внутрішню 
градацію за ступенем небез¬ 
печності. Оскільки у місцях 
позбавлення волі контингент 
засуджених складається з осіб, 
які об'єктивно проявили якість 
суспільної небезпеки, вчинивши 
суспільно небезпечне діяння, і 
здебільшого не позбулися озна¬ 
ченої властивості, можна зро¬ 
бити висновок, що саме у таких 
(екстремальних) умовах прохо¬ 
дить життєдіяльність осіб, засу¬ 
джених до позбавлення волі, 
та праця персоналу виправних 
(виховних) колоній. Ступінь екс¬ 
тремальності в місцях позбав¬ 
лення волі не є незмінною 
величиною. Він залежить від 
типу виправного закладу, осо¬ 
бливостей соціального мікро¬ 
клімату конкретної колонії, має 
певну динаміку змін у часі, яка 
залежить від багатьох чинників, 
у тому числі й від психодинаміки 
окремих осіб. 

Деякі з розробників пенітен¬ 
ціарної антропогогіки вважають, 
що її предметом є вивчення 
закономірностей психодинаміки 
змін поведінки людини в екстре-
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мальних для неї умовах життєді¬ 
яльності як основи її наступного 
особистісного, морального, пра-
восвідомого та духовного зрос¬ 
тання [3, с. 27]. 

Нам же бачиться за доцільне 
конкретизувати предмет, чіткіше 
окресливши його елементи і 
вважати, що предметом пені¬ 
тенціарної антропогогіки є особа 
засудженого, особа співробіт¬ 
ника виправної (виховної) коло¬ 
нії, різні форми мікрогруп засу¬ 
джених, колектив співробітників 
колонії та його структурні час¬ 
тини, методи антропогогічного 
вивчення, аналізу та впливу на 
них. 

Крім того, можна вказати на 
наявність додаткового пред
мета пенітенціарної антро-
погогіки, до якого, на наш 
погляд, слід віднести додатко¬ 
вих суб'єктів антропогогічного 
впливу, як-то: різні державні та 
недержавні органи й установи, 
громадські, в тому числі релігійні 
(маються на увазі належним 
чином зареєстровані не орто¬ 
доксальні та не харизматичні) 
організації, підприємства, відомі 
діячі культури, спорту, окремі 
фізичні особи, які тією чи іншою 
мірою сприяють або можуть 
сприяти позитивним психодина-
мічним процесам осіб, які потре¬ 
бують антропогогічної допомоги. 
Також до додаткового предмета 
слід віднести антропогогічне 
прогнозування. 

Виходячи з основних поло¬ 
жень, закріплених Конституцією 
України, та загальнонаукових 
методологічних засад побудови 
роботи з особами, можна сфор¬ 
мулювати керівні принципи пені
тенціарної антропогогіки. Це: 

- принцип гуманізму як 
базовий принцип будь-якого 
втручання у фізичну, психоло¬ 
гічну чи духовну сферу особи; 

- принцип законності, який 
означає наявність правового 
поля, поза межами якого ніякий 
вплив на особу здійснюватися 
не може; 

- принцип конфіденційності 
необхідний, оскільки при здій¬ 
сненні допомоги можуть бути 
зачеплені дуже особистісні для 
людини проблеми; 

- принцип діалектич¬ 
ного підходу, який ґрунтується 
на єдності та взаємозв'язку 
об'єктивного та суб'єктивного у 
психодинаміці особи в умовах 
позбавлення волі; 

- принцип науковості та 
об'єктивності у вивченні й коре¬ 
гуванні складових структури 
особи засудженого і наданні 
допомоги персоналу виправного 
закладу; 

- принцип первинності сві¬ 
домості: суттєва відмінність 
антропогогічного підходу від 
педагогічного полягає в тому, 
що в педагогічній практиці сві¬ 
домість формується через керу¬ 
вання діями, в антропогогіці ж 

162 2013/122 



Проблеми кримінального, 
кримінально-виконавчого права і криміналістики 

навпаки - первинно дії фахівця 
спрямовані на зміни у свідо¬ 
мості особи, а зміна поведінки 
є результатом трансформації її 
свідомості; 

- принцип поступового та 
безперервного розвитку осо¬ 
бистості в аспекті її соціально-
рольової та морально-психоло¬ 
гічної структурних складових з 
опорою на її загально значущі 
позитивні людські якості; 

- принцип реальності виправ¬ 
лення полягає в тому, що при 
обранні вірної методики, застосу¬ 
ванні її протягом необхідного часу 
та використанні всіх необхідних 
засобів є реальна можливість 
виправлення будь-якої людини; 

- принцип двосторонньої 
активності в процесі особис-
тісних позитивних змін у ході 
виправлення передбачає необ¬ 
хідність спільних зусиль антро-
погога та особи, яка потребує 
допомоги; 

- принцип системності, 
цілісності особистісних змін при 
виправленні означає необхід¬ 
ність роботи з усіма структур¬ 
ними складовими особистості. 

Головним завданням пенітен¬ 
ціарної антропогогіки є оптиміза-
ція процесу особистісної дина¬ 
міки засудженого у процесі його 
виправлення. Для вирішення 
цього завдання потрібно вирі¬ 
шити ще низку питань, а саме: 

1) відправною точкою 
роботи з дорослим засудженим 

має бути створення реальної 
можливості для його усвідомле¬ 
ної активізації бажання виправи¬ 
тися, а у випадку неможливості 
самостійного вирішення цього 
завдання отримати ефективну 
допомогу кваліфікованих фахів¬ 
ців у цьому процесі; 

2) найбільш повною мірою 
розкривати можливості застосу¬ 
вання ресурсів різних суб'єктів 
впливу на засуджених з метою 
позитивної динаміки їх особис¬ 
тості; 

3) максимально індивідуалі¬ 
зувати методику роботи з кож¬ 
ним конкретним засудженим на 
усіх стадіях: при його вивченні, 
під час процесу виправлення, 
при підготовці до виходу у «від¬ 
критий» соціум (ресоціалізації); 

4) прогнозувати зміни у різ¬ 
них соціально значущих якісних 
характеристиках особистості: 
правосвідомості, рівня освіти, 
ставлення до праці, ставлення 
до загальноприйнятої ієрархії 
моральних та культурних цін¬ 
ностей людства, релігії тощо; 

5) узагальнювати досвід 
роботи із засудженими та пра¬ 
цівниками установ виконання 
покарання, переймати позитив¬ 
ний досвід (у тому числі зару¬ 
біжний), найбільш ефективні 
розробки корекційного впливу, 
розвивати навички професійної 
майстерності, навчати активіза¬ 
ції компенсаторних механізмів 
професійної деформації тощо. 
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Методами пенітенціар¬ 
ної антропогогіки є система 
загальнонаукових методів і 
методів, розроблених суміжними 
науками (педагогікою, пенітенці¬ 
арною педагогікою, психологією, 
пенітенціарною психологією 
та ін.) й адаптованими нею до 
свого предмету. Склад цих мето¬ 
дів обумовлений завданнями, 
які вирішує пенітенціарна антро-
погогіка і включає в себе: 

1. Загальнонаукові методи, 
як-то: діалектичний, спостере¬ 
ження, порівняння, аналізу, син¬ 
тезу, дедукції, індукції тощо. 

2. Галузеві методи, покли¬ 
кані вирішувати завдання пені¬ 
тенціарної антропогогіки на різ¬ 
них стадіях роботи з особами, 
які потребують антропогогічної 
допомоги, зокрема: 

1) методи зібрання відо¬ 
мостей, як-от: а) антропогогічне 
спостереження, яке відрізня¬ 
ється цільовою системністю, 
спирається на антропогогічну 
концепцією, вивчає антропого-
гічний об'єкт в його цілісності 
та умовах його природного існу¬ 
вання; б) антропогогічне опиту¬ 
вання, в якому можна виділити 
бесіду, що може проводитися 
як із суб'єктом антропогогічного 
впливу, так і з його оточенням. 
Мета бесіди може бути ознайом-
чою, профілактичною, виховною 
тощо; в) анкетування за допо¬ 
могою різних питальників, анкет, 
тестів (текстових або проектив-

них); г) документальне спосте¬ 
реження, при якому можуть під¬ 
даватися вивченню кримінальні 
справи, особистісні справи 
засуджених, листи, щоденники 
тощо; д) психолого-педагогічний 
експеримент, який надає мож¬ 
ливість отримати важливу для 
антропогогічної роботи інфор¬ 
мацію (слід сказати, що застосу¬ 
вання експерименту з антропо-
гогічною метою обмежено тими 
ж кордонами, що й експеримент 
у кримінологічній науці: він не 
може виходити за межі норма¬ 
тивних заборон, суперечити 
моральним нормам, створювати 
умови для формування негатив¬ 
них якостей особи та/або прово¬ 
кувати їх прояв); 

2) методи обробки первин¬ 
них даних, які включають у себе: 
а) узагальнення отриманих відо
мостей; б) їх аналіз (у тому числі 
порівняльний), систематизацію, 
кількісні підрахунки, наукову 
інтерпретацію та оцінку даних; 

3) методи загального та 
наочного викладення результа¬ 
тів досліджень у вигляді тексто¬ 
вого документа (звіту, висновків 
тощо), таблиці, графіка; 

4) методи впливу на обра¬ 
ний елемент антропогогічного 
предмету, які сприятимуть 
досягненню мети антропогогіч-
ної допомоги. 

Остання позиція (методи 
антропогогічного впливу) потре¬ 
бує окремого розгляду, оскільки, 
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як правило, в кожному кон¬ 
кретному випадку для надання 
допомоги має бути застосова¬ 
ний не один метод, а їх система, 
оскільки робота пенітенціарного 
антропогога відбувається у дуже 
складних умовах дії низки зазда¬ 
легідь непередбачуваних чинни¬ 
ків. Слід зазначити, що сам про¬ 
цес виправлення сприймається 
засудженими як складовий еле¬ 
мент кари і ставлення до нього 
у більшості випадків є зазда¬ 
легідь негативним. Крім того, 
застосування лише вербаль¬ 
них (словесних) заходів впливу 
досить часто буває не тільки не 
ефективним, а й, навпаки, дає 
зворотній результат, оскільки 
якщо начальником відділення 
СПС (вихователем, психоло¬ 
гом, педагогом та ін.) запропо¬ 
нована ідеальна, але без вра¬ 
хування конкретних об'єктивних 
обставин модель поведінки, 
вона практично не може бути 
втілена у життя, через те, що 
цьому заважає низка несприят¬ 
ливих чинників, у яких відбува¬ 
ється життєдіяльність індивіда, 
потребуючого допомоги. Тому 
вербальний вплив має допо¬ 
внюватися відповідним впливом 
на означені чинники, додатко¬ 
вими організаційними заходами 
(скажімо, наданням особі яки¬ 
хось розпорядчих повноважень, 
залученням до процесу членів 
самодіяльних організацій, які 
мають авторитет, не побою-

ються висловлювати власну 
точку зору й діяти відповідно до 
власних переконань тощо). 

Отже, проблемі методів 
та методики антропогогічного 
впливу має бути присвячено 
окреме розгорнуте дослідження. 
Коротко ж кажучи, припусти¬ 
мими є дві групи методів: вер¬ 
бальні та організаційні. 

Підводячи підсумки, слід 
відзначити, що проблема кри¬ 
мінологічно значущого пози¬ 
тивного впливу на осіб, яким 
призначено покарання у виді 
позбавлення волі, нерозривно 
пов'язана з максимальною інди¬ 
відуалізацією роботи з означе¬ 
ними особами, а застосування 
надбань пенітенціарної антро-
погогіки надає розширені мож¬ 
ливості для цього. Зміст цієї 
науки - її об'єкт, предмет, керівні 
принципи, завдання та методи -
дозволяють віднести її до групи 
засобів нерепресивної протидії 
злочинності та її проявам, з яких 
складається кримінологічна 
політика, побудована на під¬ 
ставі Основного Закону України 
й інтегрованих кримінологічною 
наукою різних галузей знань [1, 
с. 24]. Однак головна складність 
при втіленні у життя цих корис¬ 
них знань полягає в тому, що ця 
наука є відносно новою й ква¬ 
ліфіковані фахівці в цій галузі в 
масштабах України складають 
дуже невелику кількість. Вирі¬ 
шення цієї проблеми вбачається 
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в широкому впровадженні тео¬ 
ретичної підготовки та практи¬ 
кумів для працівників виправних 
закладів, які нададуть можли¬ 
вість суб'єктам антропогогічного 
впливу оволодіти глибокими 
знаннями та ефективними нави¬ 
чками надання дієвої допомоги 
тим, хто її потребує, сприятиме 
виконанню суспільно важливих 

завдань - запобіганню злочин¬ 
ності (як у місцях позбавлення 
волі, так і поза їх межами), 
виправленню та ресоціалізації 
тих, хто вчинив суспільно небез¬ 
печні діяння, оздоровленню 
умов праці та життєдіяльності 
співробітників установ вико¬ 
нання покарання у виді позбав¬ 
лення волі. 

Список літератури: 1. Голіна В. Теоретичні та прикладні проблеми втілення криміно
логічної політики в Україні / В. Голіна // Право України. - 2009. - № 7. - С. 24-30. 2. Концепція 
реалізації державної політики у сфері профілактики правопорушень на період до 2015 року 
: схвалено розпорядж. КМУ від 30.11.2011 р. № 1209-р // Офіц. вісн. України. - 2011. - № 93. 
- Ст. 3389. 3. Сочивко Д. В. Пенитенциарная антропогогика. Опыт систематизации психолого-
педагогической теории и практики в местах лишения свободы / Д. В. Сочивко, В. М. Литвиш-
ков. - М. : Московский психолого-социальный ин-тут, 2006. - 320 с. 

ПЕНИТЕНЦИАРНАЯ АНТРОПОГОГИКА: ЕЕ СОДЕРЖАНИЕ 
И РОЛЬ В ПОЗИТИВНОМ КРИМИНОЛОГИЧЕСКИ ЗНАЧИМОМ ВОЗДЕЙСТВИИ 

НА ЛИЦ, ОСУЖДЕННЫХ К НАКАЗАНИЮ В ВИДЕ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ 
Валуйская М. Ю. 

В статье в общем виде определяются объект, предмет, руководящие принципы, зада¬ 
чи и методы пенитенциарной антропогогики. Освещается актуальность ее опыта для реше¬ 
ния практических проблем криминологической политики Украины, в частности повышения 
эффективности осуществления позитивного криминологически значимого влияния на лиц, 
которым назначено наказание в виде лишения свободы. 

Ключевые слова: пенитенциарная антропогогика, пенитенциарная педагогика, пенитен¬ 
циарная психология, криминологически значимое влияние, предупреждение преступности в 
местах лишения свободы, личность преступника, ресоциализация, исправление. 

PRISON ANTROPOGOGY: ITS CONTENT AND ROLE IN A POSITIVE SIGNIFICANT 
IMPACT ON CRIMINOLOGICAL PERSONS PERSONS BEING SENTENCED TO PRISON 

Valuiska M. Y. 
Article generally defined object, subject, guidelines, objectives and methods of the penitentiary 

antropogogiki. Highlights the importance of her experience to solve practical problems criminological 
policy of Ukraine, in particular, improving the implementation of criminological positive significant 
effect on the persons being sentenced to prison. 

Key words: prison antropogogy, prison pedagogy, prison psychology, criminological significant 
impact, crime prevention in prisons, offender, resocialization, correction. 

Надійшла до редакції 06.03.2013 р. 

166 2013/122 



Проблеми кримінального, 
кримінально-виконавчого права і криміналістики 

Сучасні тенденції поси¬ 
лення боротьби зі злочинністю 
характеризуються якісним удос¬ 
коналенням діяльності правоо¬ 
хоронних органів, в основу якого 
покладено розуміння необхід¬ 
ності оптимізації розслідування 
злочинів. Останнім часом спо¬ 
стерігається досить чітка акти¬ 
візація не тільки розроблення 
і впровадження найефективні¬ 
ших тактичних засобів, прийо¬ 
мів і методів розслідування, а й 
формалізації криміналістичних 
знань та їх застосування у слід¬ 
чій діяльності. У зв'язку з цим, як 
вірно зазначає В. Ю. Шепітько, 
важливими завданнями кримі¬ 
налістики в нових умовах висту¬ 
пають: 1) формалізація кримі
налістичних знань (курсив наш. 
- В. Ш.); 2) уніфікація криміналіс
тичних рекомендацій щодо праг-

матичних цілей; 3) виконання 
актуальних запитів практики 
й оперативне впровадження 
запропонованих наукою іннова¬ 
ційних розробок [15, с. 31]. 

У криміналістичній літе¬ 
ратурі формалізація розгля¬ 
дається як спосіб підвищення 
об'єктивності діяльності слід¬ 
чого [9, с. 172], засіб реалізації 
положень низки окремих кримі¬ 
налістичних теорій, необхідна 
умова створення криміналістич¬ 
них інформаційно-пошукових 
систем [1, с. 48]. Вона допомагає 
глибше осмислити й зрозуміти 
процес розслідування, з'ясувати 
чинники, що зумовлюють його 
успіх і забезпечують опрацю¬ 
вання криміналістичних алго¬ 
ритмів і програм розслідування 
[14, с. 109]. Формалізація, орга¬ 
нічно вплітаючись і доповнюючи 
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існуючі методи криміналістики, 
становить собою одну з мож¬ 
ливостей удосконалення пізна¬ 
вальної діяльності. Розвиваючи 
наявну систему методів за раху¬ 
нок формалізованих процедур, 
можна досягти значно більшої 
глибини пізнаваних явищ і під¬ 
вищити ефективність процедур 
розслідування, здійснити пере¬ 
творення криміналістичного зна¬ 
ння у бік більшої систематизації 
і структурування, підвищуючи 
тим самим прогностичну функ¬ 
цію існуючих теоретичних побу¬ 
дов [12, с. 21 , 22]. 

Виокремлення і станов¬ 
лення проблеми формалізації 
криміналістичних знань як скла¬ 
дової частини криміналістики 
можна розглядати як приклад 
реалізації одного із законів роз¬ 
витку цієї науки - закону зв'язку 
і спадкоємності між наявними 
криміналістичними концепціями 
[3, с. 169, 170]. Серед причин, 
що зумовлюють потребу фор¬ 
малізації розслідування злочи¬ 
нів та її окремих елементів, слід 
виокремити в першу чергу вимо¬ 
гами практики щодо оптимізації 
слідчої діяльності, підвищення 
рівня теоретичного забезпе¬ 
чення процесу розслідування та 
розкриття злочинів. Як слушно 
зауважує В. А. Журавель, про¬ 
блеми оптимізації процесу роз¬ 
слідування стимулювали вче¬ 
них і практиків звернутися до 
проблеми формалізації слідчої 

діяльності [6, с. 100]. У свою 
чергу О. С. Шаталова зазна¬ 
чає, що потреба у формалізації 
процесу розслідування злочинів 
виникла досить давно, але голо¬ 
вне те, що вона зберігається й 
зараз [14, с. 145]. І тому одним 
із завдань сьогодення є здій¬ 
снення вагомого кроку щодо 
вдосконалення засобів і методів 
практики розслідування за раху¬ 
нок формалізації як потужного 
інструменту наукового пізнання. 

У криміналістиці існують 
різні наукові підходи відносно 
поняття та сутності формаліза¬ 
ції [10, с. 62, 63; 13, с. 13-21]. На 
нашу думку, формалізація - це 
процес відображення знань про 
певний об'єкт пізнання, що ґрун¬ 
тується на формально-логіч¬ 
ному підході й полягає в наданні 
абстрактним положенням кон¬ 
кретної форми шляхом викорис¬ 
тання формальної мови. Фор¬ 
малізація - це особлива форма 
розумової діяльності, яка здій¬ 
снюється за допомогою опе¬ 
рацій зі знаками. Результатом 
формалізації є відтворення ори¬ 
гіналу в іншій формі за допомо¬ 
гою властивостей іншої системи. 
Влучною характеристикою цього 
процесу перетворення змісту на 
спеціальну (формальну) мову, 
на символи-знаки, як вважає 
В. І . Шаров, виступають абстра¬ 
гування та узагальнення, а засо¬ 
бом вираження - спеціальна 
система символів [11, с. 22-28]. 

168 2013/122 



Проблеми кримінального, 
кримінально-виконавчого права і криміналістики 

У спеціальній літературі 
науковцями приділялася певна 
увага процесу формаліза¬ 
ції розслідування злочинів [2, 
с. 427] як засобу оптимізації 
слідчої діяльності, підвищення 
ефективності останньої за раху¬ 
нок об'єктивності зібраних дока¬ 
зів, скорочення строків, економії 
часу й інтелектуальних зусиль 
слідчого [17, 46-50]. Методо¬ 
логія формалізованого опису 
інформаційної структури роз¬ 
слідування у вигляді ієрархічної 
конструкції взаємопов'язаних 
подій інтегрує в єдину систему 
діяльність як із розслідування 
злочинів, так і з підготовки і 
вчинення злочинів [12, с. 9]. У 
зв'язку з цим науковцями стали 
висловлюватися пропозиції 
щодо необхідності розроблення 
і впровадження у практику від¬ 
повідних програм й алгорит¬ 
мів дій слідчого (алгоритмічних 
схем), які за рахунок деталізації 
й раціоналізації слідчої діяль¬ 
ності здатні сприяти підвищенню 
ефективності збирання доказів. 
Завдання алгоритмізації поля¬ 
гає в тому, щоб, використовуючи 
наукові рекомендації криміна¬ 
лістики, передовий досвід слід¬ 
чої практики, полегшити праців¬ 
никам слідчих органів прийняття 
правильних та оптимальних 
рішень у найбільш складних 
ситуаціях [7, с. 169-174; 17, 
с. 46-50]. Крім того, як зазна¬ 
чає В. А. Журавель, криміна-

лістичні програми й алгоритми 
треба вважати найпридатнішою 
формою адаптації методико-
криміналістичних рекомендацій 
до умов розслідування конкрет¬ 
ного злочину [5, с. 235, 236]. 
Водночас активне втілення в 
життя програм розслідування та 
алгоритмічних схем дій слідчого 
передбачає важливість реаліза¬ 
ції низки заходів з узгодження 
потреб практики й рівня відпо¬ 
відних наукових розробок. У 
зв'язку з цим, як слушно стверд¬ 
жує О. С. Шаталов, в основі 
теоретичної концепції кримі¬ 
налістичної алгоритмізації та 
програмування розслідування 
лежить ідея формалізації пізна¬ 
вальних процесів, яка дає змогу 
плідно поєднувати притаманну 
їй суворість з індивідуальними 
інтелектуальними можливос¬ 
тями суб'єктів розслідування 
[14, с. 110]. 

У сучасних умовах і реа¬ 
ліях боротьби зі злочинністю 
серед засобів формалізації осо¬ 
бливого значення набувають 
тактичні операції, які за своєю 
природою розглядаються як 
обумовлені слідчою ситуацією 
системи слідчих дій, опера-
тивно-розшукових, організа¬ 
ційно-технічних та інших захо¬ 
дів алгоритмічного характеру, 
об'єднаних єдиною метою для 
вирішення окремого тактичного 
завдання. Алгоритмічність є 
однією з істотних ознак тактичної 
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операції, що зумовлює процес їх 
побудови і реалізації. Зокрема, 
А. В. Дулов переконаний, що 
тактична операція є засобом 
алгоритмізації процесу розслі¬ 
дування злочинів [4, с. 23-26]. 
У свою чергу В. Ю. Шепітько 
наголошує, що типова тактична 
операція є алгоритмом, програ¬ 
мою дій слідчого, оперативного 
працівника, інших осіб щодо 
завдань, які виникають у слідчих 
ситуаціях [18, с. 198]. У зв'язку 
з цим, на думку В. О. Коновало-
вої, в методиці розслідування 
окремих видів злочинів важ¬ 
ливе місце відведено тактич¬ 
ним операціям, де вони мають 
значну ефективність, особливо 
в таких умовах розслідування, 
коли необхідні організація та 
оперативність і де випадання 
хоча б одного зі складників такої 
операції загрожує її провалом. 
Тому формулювання цих опера¬ 
цій було б доцільним у вигляді 
алгоритмів стосовно завдань, 
визначених слідчим у типових 
ситуаціях розслідування [8, 
с. 170-172]. 

Варто зазначити, що остан¬ 
нім часом у криміналістиці роз¬ 
роблено й досліджено деякі 
напрямки тактичних операцій. 
Вони спираються на основні 
принципи формалізації, а саме 
на методологічні підстави й 
особливості застосування про¬ 
грамно-цільового методу та кри¬ 
міналістичного матрицювання. У 

наукових криміналістичних дже¬ 
релах теж зустрічається думка, 
що сутність і завдання типових 
тактичних операцій з ураху¬ 
ванням їх специфіки близькі до 
значення терміна «алгоритм». 
Такі операції являють собою 
необхідні програми дій слідчого, 
виконують важливу методичну 
функцію й дозволяють обирати 
правильний напрямок у розслі¬ 
дуванні [16, с. 8-15]. На сучас¬ 
ному етапі спостерігається тен¬ 
денція, пов'язана з переходом 
від розгляду окремих тактичних 
операцій до пропонування типо¬ 
вих стосовно конкретних видів 
злочинів. При цьому типові так¬ 
тичні операції розглядаються 
як структурний елемент самої 
програми розслідування, а їх 
успішна реалізація можлива за 
рахунок максимальної техноло¬ 
гізації, тобто визначення жор¬ 
сткої послідовності дій (кроків) із 
запровадження цих криміналіс¬ 
тичних комплексів. 

У свою чергу розгляд тактич¬ 
ної операції як засобу формалі¬ 
зації розслідування передбачає 
послідовне здійснення таких 
дій: 1) типізація слідчих ситуа¬ 
цій відповідно до певних етапів 
розслідування окремих видів 
злочинів; 2) визначення до кож¬ 
ної ситуації вичерпного пере¬ 
ліку типових версій і завдань, 
які необхідно вирішити з метою 
перевірки цих версій і впливу 
на ситуації; 3) виокремлення з 
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числа завдань таких, що мають 
чітко виражену тактичну спря¬ 
мованість і розв'язання яких 
можливе лише за рахунок засто¬ 
сування тактичних операцій, 
як своєрідного модуля (типо¬ 
вої моделі); 4) розроблення 
структури тактичної операції як 
комплексу впорядкованих дій і 
заходів; 5) формування складу 
учасників тактичної операції, 
проведення розподілу їх функ¬ 
ціональних обов'язків; 6) визна¬ 
чення початку і завершення так¬ 
тичної операції, а також строків 
виконання окремих слідчих дій, 
оперативно-розшукових, орга¬ 
нізаційних та інших заходів; 
7) здійснення тактичної опера¬ 
ції з урахуванням розробленої 
структури, складу учасників, 
наявних ресурсів, визначених 
строків; 8) підведення проміж¬ 
них підсумків і внесення, у разі 
необхідності, корективів щодо 
реалізації тактичної операції 
з метою отримання бажаного 
результату. 

Отже, формалізація про¬ 
цесу розслідування злочинів 
передбачає виділення в цьому 
єдиному процесі чітких етапів 
послідовного розвитку діяль¬ 
ності слідчого, що визначаються 
загальними завданнями тактич¬ 
ного характеру, вирішення яких 
постійно повинно здійснюва¬ 
тись у ході цієї діяльності. Це 
створює умови для визначення 
сукупності тактичних засобів, які 

найдоцільніше використовувати 
при вирішенні кожного типового 
тактичного завдання. У цьому 
сенсі особливого значення набу¬ 
ває окремий криміналістичний 
комплекс - тактична операція. 
Ось чому прогресивна тенден¬ 
ція формалізації процесу розслі¬ 
дування злочинних діянь може 
бути реалізована за умов розро¬ 
блення і впровадження у прак¬ 
тику слідчої діяльності типових 
тактичних операцій. 

Разом із тим запровадження 
ідеї формалізації, створення 
і пропонування відповідних 
шаблонів у вигляді програм 
і алгоритмів з метою оптимі-
зації процесу розслідування 
жодним чином не повинно про¬ 
тиставлятися творчому під¬ 
ходу й не позбавляти слідчого 
індивідуальності, професіона¬ 
лізму мислення. Як зазначає 
В. А. Журавель, «криміналіс¬ 
тичні алгоритми і програми роз¬ 
слідування мають бути розроб¬ 
лені у такий спосіб, щоб вони 
стимулювали ділову активність 
слідчого, істотно полегшували 
його розумову діяльність, забез¬ 
печували швидкість прийняття 
ним рішень з урахуванням усіх 
без винятку рекомендацій кримі¬ 
налістики і вимог чинного зако¬ 
нодавства» [5. с. 249]. 

У зв'язку з цим у слідчій 
діяльності важливим залиша¬ 
ється творчий підхід, де, пере¬ 
дусім, виокремлюється вміння 
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адаптування типових рекомен¬ 
дацій до умов конкретного про¬ 
цесу розслідування. Більше 
того, принципи та ідеї алгоритмі¬ 
зації і програмування набувають 
особливого значення ще й тому, 
що виникає об'єктивна мож¬ 
ливість їх реалізації засобами 
комп'ютерної техніки. Серед 
напрямів комп'ютеризації так¬ 
тичних операцій можна запро¬ 
понувати розроблення блоку з 
умовною назвою «тактичні опе¬ 
рації» в структурі автоматизо¬ 
ваного робочого місця слідчого. 
Формування такого блоку і мож¬ 
ливість звернення до нього як 
своєрідного довідково-консуль¬ 
таційного посібника для слідчих 

могло б стати тим необхідним 
засобом оперативного одер¬ 
жання інформації, який реально 
сприятиме підвищенню рівня 
ефективності кримінального 
провадження. 

Таким чином, розроблення і 
запровадження типових тактич¬ 
них операцій як засобів форма¬ 
лізації процесу розслідування 
злочинів, акумуляторів узагаль¬ 
неного досвіду слідчої діяль¬ 
ності сприятиме підвищенню її 
ефективності за рахунок упо¬ 
рядкованості дій при розв'язанні 
однотипних завдань розсліду¬ 
вання, створення відповідних 
умов для економії часу і зусиль 
слідчого. 
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ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ТАКТИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ 
И ФОРМАЛИЗАЦИЯ УГОЛОВНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

Шевчук В. М. 
Исследуются проблемы тактических операций как средств формализации процесса 

расследования и судебного рассмотрения преступлений. Возникновение идеи формализа¬ 
ции, создание и предложение соответствующих шаблонов в виде программ и алгоритмов ни 
в коей мере не должно противопоставляться творческому подходу следователя. Разработка 
и применение типовых тактических операций как средств формализации процесса рассле¬ 
дования и судебного производства будет способствовать повышению их эффективности. 

Ключевые слова: тактическая операция, формализация процесса расследования и су¬ 
дебного производства, криминалистические программы и алгоритмы. 

PROBLEMS OF IMPLEMENTATION OF TACTICAL OPERATIONS 
AND FORMALIZATION OF CRIMINAL PROCEEDINGS 

Shevchuk V. M. 
The problems of the tactical operations as a means of formalizing the process of investigation 

and trial of offenses. Formalization of the idea, the creation and supply of relevant patterns in the 
form of programs and algorithms in any way should not be opposed creativity investigator. The 
development and use of standard tactical operations as a means of formalizing the process of 
investigation and legal proceedings will enhance their effectiveness. 

Key words: tactical operation, the formalization of the process of investigation and court 
proceedings, criminalistics programs and algorithms. 
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ПРИНЦИП СТАБІЛЬНОСТІ СУДОВОЇ СИСТЕМИ 
У статті аналізується механізм імплементації загальноправового принципу стабільності 

в організації та функціонуванні судової системи. Досліджено специфіку реалізації гарантій 
стабільності - правової визначеності, цілісності й стійкості функціонування - в механізмі су¬ 
дової системи. Сформульовано пропозиції, запровадження яких сприятиме підсиленню ста¬ 
більності існування такого державно-правового інституту, як судова система. 

Ключові слова: стабільність судової системи, правова визначеність у функціонуванні 
судової системи, цілісність судової системи, стійкість судової системи. 

Вимога стабільності судо¬ 
вої системи випливає з прин¬ 
ципу правової визначеності (або 
впевненості), який традиційно 
розглядається як один з голо¬ 
вних складників верховенства 
права, його необхідний наслі¬ 
док та умова реалізації [2, с. 94]. 
Стабільність є однією з харак¬ 
теристик правової, розвиненої 
держави. Основне її призна¬ 
чення - створення впевненості 
громадян у справедливості й 
надійності законів, об'єктивності 
й передбачуваності правосуддя. 
Стабільність судової системи як 
соціального інституту полягає 
в такому: а) збереженні функції 
судової системи як основного 
механізму розв'язання право¬ 
вих конфліктів у суспільстві; 
б) забезпеченні її необхідними 
для належного функціонування 
ресурсами; в) формуванні ефек-

тивної внутрішньої структури 
цієї системи. 

Стабільність передбачає 
виконання умов стійкого функці¬ 
онування, збереження її основ¬ 
ної функції протягом тривалого 
часу. У період становлення 
правової держави вона перед¬ 
бачає можливість участі судо¬ 
вих органів в узгодженні норма¬ 
тивно-правового забезпечення 
існування суспільства, яке може 
полягати в наданні судовим 
органам права законодавчої 
ініціативи, визнання за ними 
права (у разі прогалин у праві 
чи законі) вирішувати справи 
за аналогією права чи закону, 
а також у визнанні стабілізую¬ 
чої ролі судової практики. Крім 
забезпечення стабільності судо¬ 
вої системи, ці заходи сприяють 
підсиленню взаємодії суспіль¬ 
ства й судової системи, законо-
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давчої й судової гілок влади в 
питанні формування законодав¬ 
ства, адекватного стану й потре¬ 
бам суспільства. 

Змістом принципу стабіль¬ 
ності судової системи є відносна 
незалежність останньої від будь-
яких зовнішніх впливів. Це озна¬ 
чає, що, незважаючи на коли¬ 
вання (реформи, контрреформи, 
зміна суспільного устрою і т. п.), 
судова система зберігає ті сут-
нісні властивості , які роблять її 
саме системою (у змістовному 
значенні цього феномену). Стій¬ 
кість трактується як властивість 
системи зберігати динамічну 
рівновагу із зовнішнім серед¬ 
овищем, здатність до змін та 
адаптації. У багатьох випадках 
загальна стійкість підвищується 
зі зростанням кількості елемен¬ 
тів системи лише за умови, що 
їх збільшення не призводить до 
зменшення її структурної ціліс¬ 
ності [11, с. 68]. 

Відповідно до теорії соці¬ 
альних систем найбільш стійкою 
є система, організована у формі 
піраміди або трикутника. Саме 
ієрархічно організовані в такій 
формі, вони є найбільш стійкими 
[11, с. 378]. Більшість судових 
систем світу дійсно організовані 
у формі трикутника: на низових 
ланках - суди першої інстанції, 
вище - суди з перегляду рішень 
судів першої інстанції (як пра¬ 
вило, в апеляційному порядку), 
далі - вищі суди, уповноважені 

переглядати за наявності певних 
підстав рішення нижчих судів 
і приймати остаточне рішення 
по справі. Ієрархічна організа¬ 
ція судової системи України теж 
має умовну форму трикутника: 
на низових ланках - місцеві, 
вище - апеляційні, далі - вищі 
спеціалізовані суди, на вер¬ 
шині - Верховний Суд України. 
Рівновага цієї будови свідчить 
про передумови ефективності 
судової системи: адже теорією 
систем доведено, що основою 
ефективного функціонування 
будь-якої системи є її рівновага. 

На наш погляд, основними 
ключовими змістовними еле¬ 
ментами принципу стабільності 
судової системи є: а) стабіль¬ 
ність правової визначеності; 
б) цілісність; в) стійкість функ¬ 
ціонування. Розглянемо кожен з 
них докладніше. 

Стабільність правової 
визначеності. Часті зміни в 
судовій системі суперечать 
цьому принципу, розвиненому в 
практиці Європейського суду з 
прав людини, складником якого 
є вимога розумної стабільності 
права, що забезпечує незмін¬ 
ність правових приписів протя¬ 
гом певного періоду й зумовлює 
заборону їх іноді невиправданих 
змін [10, с. 50]. Стосовно судо¬ 
вої системи, названий стандарт 
розкривається, по-перше, через 
вимогу стабільності законо¬ 
давства про судоустрій. Орга-
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нізаційна структура системи 
визначається у відносно ста¬ 
більних правових актах, зміна 
яких достатньо ускладнена, - в 
Конституції та законах країни. 
В абсолютній більшості держав 
саме в таких актах визначена 
система судів, і Україна не є 
винятком. 

По-друге, організаційна 
структура судової системи пови¬ 
нна бути незмінною протягом 
тривалого часу. Наприклад, 
судові системи багатьох країн 
Заходу відповідають цій вимозі. 
Так, судова система США 
функціонує відповідно до Акта 
про судоустрій 1789 р., ФРН -
закону «Про судоустрій» 1877 р. 
(в ред. 1975 р.), Італії - Статуту 
про судоустрій 1941 р., Франції 
- Кодексу про судовий устрій 
1978 р. [1, с. 203]. 

Україна - відносно молода 
держава. Перший крок після 
проголошення її самостійності 
та незалежності щодо окрес¬ 
лення судової системи держави 
було зроблено в Законі «Про 
правонаступництво України» 
[3; 1991. - № 46. - Ст. 617]. У 
його ст. 4 встановлено, що суди, 
сформовані на підставі Консти¬ 
туції (Основного Закону) Укра¬ 
їнської РСР, діють до створення 
системи судів на підставі нової 
Конституції. І хоча, на думку 
С. В. Ківалова, посилання на 
зазначений Закон як на перший 
акт, в якому було окреслено 

судову системи нової країни, не 
є виправданим, оскільки він не 
містив положень щодо рефор¬ 
мування вже створеної системи 
[3, с. 70], вважаємо, що саме в 
зазначеному законі вперше було 
визначено структуру судової 
системи України. Щодо наступ¬ 
ної її трансформації, то основні 
її напрямки, завдання й перспек¬ 
тиви дійсно були викладені піз¬ 
ніше, а саме в Концепції судово-
правової реформи 1992 р. [3; 
1992. - № 30. - Ст. 426]. Зміс¬ 
товно цей документ передбачав 
поетапне реформування успад¬ 
кованої від СРСР системи судо¬ 
вих установ. Деякі положення 
цього правового акта були вті¬ 
лені, деякі так і залишилися на 
папері. Але це був перший дій¬ 
сно глибоко продуманий, акту¬ 
альний програмний документ, 
що окреслив структуру й чер¬ 
говість завдань щодо прове¬ 
дення в Україні судово-правової 
реформи, основною метою якої 
стало створення в державі сис¬ 
теми судоустрою, яка забезпе¬ 
чила б високу якість суддівства 
за рахунок чіткого розмежову¬ 
вання судової спеціалізації за 
галузевим принципом. Ця мета 
набула свого конституційного 
визначення в Конституції Укра¬ 
їни 1996 р. [5], в якій виокремлю¬ 
валися дві гілки судової системи 
- суди юрисдикції загальної та 
конституційної. Остання була 
представлена єдиним судо-

176 2013/122 



Проблеми судоустрою та прокуратури 

вим органом - Конституційним 
Судом України, а система судів 
загальної юрисдикції поділялась 
на суди загальні та спеціалізо¬ 
вані. Найвищим органом підсис¬ 
теми перших судів визнавався 
Верховний Суд України. 

За п'ять років після прий¬ 
няття Конституції України в 
авральному порядку було вне¬ 
сено низку змін до Закону «Про 
судоустрій України» 1981 р. І 
хоча вони викликали певні про¬ 
блеми, саме з цього часу відлі¬ 
чують другий етап судово-пра¬ 
вової реформи, який у правовій 
літературі дістав назву «мала 
судова реформа». Уже 2002 р. 
було прийнято нову редакцію 
цього Закону, який став сис¬ 
темним документом, що визна¬ 
чав (а) побудову судової сис¬ 
теми, (б) види й основні засади 
функціонування органів судової 
влади, (в) питання фінансового й 
організаційно-кадрового забез¬ 
печення судів, (г) статус носіїв 
судової влади та інші важливі 
питання. Однак при реалізації 
цього Закону виявилася низка 
недоліків, виникли серйозні про¬ 
блеми при його застосуванні, 
що полягали в недосконалості 
(а) правового регулювання 
діяльності судової системи в 
частині її побудови, (б) струк¬ 
тури й порядку функціонування 
кваліфікаційних комісій суддів, 
(в) визначення процедурних 
норм щодо добору кандидатів 

і призначення на посаду суддів 
та ін. 

Наступний крок реформу¬ 
вання судової системи ініцію¬ 
ється Президентом України. 
Саме в його Указі «Про Концеп¬ 
цію вдосконалення судівництва 
для утвердження справедли¬ 
вого суду в Україні відповідно 
до європейських стандартів» 
2006 р. [5] були підведені під¬ 
сумки пройдених етапів судово-
правової реформи й окреслені 
перспективні завдання нового 
її етапу. Фактично із цим пре¬ 
зидентським рішенням судово-
правова реформа отримала 
новий імпульс. Основною метою 
Концепції стало оформлення 
системного бачення процесу 
реформування правосуддя, в 
результаті чого, на думку її авто¬ 
рів, Україна отримує ефективну 
судову систему, здатну здійсню¬ 
вати справедливе судочинство й 
забезпечувати належний захист 
прав і свобод людини. З при¬ 
воду викладених у цьому доку¬ 
менті ідей у наукових юридич¬ 
них джерелах було висловлено 
чимало поглядів, які за своїм 
змістом були доволі різнобічні. 
Одні були схвалені, другі викли¬ 
кали жваву полеміку, треті вза¬ 
галі отримали ґрунтовну критику 
з боку як суддів, юристів-прак-
тиків, так і наукової спільноти. У 
результаті дебатів та зміни полі¬ 
тичної влади в країні 7 липня 
2010 р. було прийнято новий 
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Закон України «Про судоустрій і 
статус суддів». Усе це свідчить 
про відносну стабільність орга¬ 
нізації судоустрою в країні: зміни 
й доповнення, внесені в законо¬ 
давство, можна пояснити пошу¬ 
ками оптимальної моделі сис¬ 
теми судоустрою для держави, 
яка лише розвивається. 

Цілісність судової системи 
передбачає умови її функціону¬ 
вання як єдиного механізму з 
відправлення правосуддя в кра¬ 
їні. Для з'ясування наявності й 
ступеня цілісності цієї системи 
неабияке значення має форма 
державного устрою. Деякі вчені 
пов'язують цілісність судової 
системи з поняттям «моноцен¬ 
тризм», тобто як організацію 
судової системи з єдиним найви¬ 
щим судовим органом. За такою 
логікою найбільш стабільною 
(а отже, і найефективнішою) є 
система, яка має єдиний судо¬ 
вий орган найвищої юрисдикції. 
Однак світова практика довела 
успішність функціонування і 
біцентристських, і поліцентрист-
ських судових систем (найяскра¬ 
віший приклад - Німеччина). На 
наш погляд, специфіка функ¬ 
ціонування судової системи 
полягає в тому, що її цілісність 
додержується процесуальними 
способами - шляхом перегляду 
судових рішень, ухвалених 
судом першої інстанції. Саме 
процесуальними, а не влад¬ 
ними управлінськими методами 

має забезпечуватися необхідна 
цілісність цієї системи [7, с. 6]. 

Отже, дотримання цілісності 
досліджуваної нами системи 
здійснюється шляхом установ¬ 
лення процесуальних взаємо¬ 
відносин між її елементами. У 
випадку поліцентристської її 
моделі, як зазначила Т. Г. Мор-
щакова, для збереження ціліс¬ 
ності системи потрібно також 
здійснити розмежування ком¬ 
петенції між вищими органами 
кожної гілки судової влади [9, 
с. 7, 8]. Для додержання стабіль¬ 
ності поліцентристської судової 
системи може бути також ство¬ 
рено єдиний дорадчий орган 
для координації непроцесу-
альної діяльності вищих судів і 
гарантування єдиного розуміння 
чинного законодавства, однако¬ 
вого і правильного його засто¬ 
сування, як це зроблено, при¬ 
міром, у Німеччині [8, с. 75, 76]. 
Таку функцію за умови надання 
відповідних повноважень може 
виконувати й Верховний Суд 
України. 

У Конституції України зазна¬ 
чено, що судову систему дер¬ 
жави утворюють Конституційний 
Суд і суди загальної юрисдикції. 
В Основному Законі, законах 
«Про судоустрій і статус суддів» 
і «Про Конституційний Суд Укра¬ 
їни» здійснено розмежування 
компетенції судів загальної і 
конституційної юрисдикції, а 
в процесуальному законодав-
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стві - загальних і спеціалізова¬ 
них судів. Незважаючи на певні 
недосконалості законодавства, 
судова система України є ціліс¬ 
ною, оскільки дія всіх її елемен¬ 
тів спрямована на вирішення 
правових конфліктів, що вини¬ 
кають між членами суспільства. 
Цілісність судової системи дер¬ 
жави забезпечується: 1) єди¬ 
ними засади організації й діяль¬ 
ності судів; 2) обов'язковістю для 
всіх судів правил судочинства, 
визначених законом; 3) забез¬ 
печенням Верховним Судом 
України однакового застосу¬ 
вання законів судами загальної 
юрисдикції; 4) обов'язковістю 
виконання на території кра¬ 
їни рішень усіх судів; 5) єди¬ 
ним порядком організацій¬ 
ного забезпечення діяльності 
всіх судів; 6) фінансуванням 
судів виключно з Державного 
бюджету України; 7) вирішен¬ 
ням питань внутрішньої орга¬ 
нізації судів органами суддів¬ 
ського самоврядування. 

Стійкість функціонування 
судової системи полягає в 
наявності в ній можливостей 
для виконання своїх основних 
функцій. Ці можливості визна¬ 
чаються ресурсозабезпеченням, 
тобто забезпеченням інфор¬ 
маційними, кадровими, мате¬ 
ріальними ресурсами, і само¬ 
врядуванням, що виявляється у 
впливі на формування власної 
структури і функцій. 

Стійке функціонування сис¬ 
теми передбачає адаптацію її 
стратегічних ресурсів до вимог 
зовнішнього середовища за 
допомогою відповідного функ¬ 
ціонування підсистеми управ¬ 
ління. Стійке функціонування 
суду як організації полягає в 
забезпеченні його ресурсами 
для відправлення правосуддя. 
Збереження стабільності судо¬ 
вої системи в цьому випадку 
можливе в разі виконання цієї 
функції системою менеджменту 
суду. Крім вищезгаданого, така 
стійкість визначається можли¬ 
вістю дотримання високої якості 
послуг, що надаються судами. 
Для її оцінки доцільно викорис¬ 
товувати систему стандартів 
досконалого суду. 

Стійкість функціонування 
судової системи в умовах пра¬ 
вової держави, що стала на 
шлях розвитку, нестабільності 
нормативної бази й суспіль¬ 
них відносин у цілому вимагає 
надання додаткових можливос¬ 
тей цій системі, зокрема щодо: 
а) інформаційно-аналітичного 
забезпечення; б) внутрішнього 
регулювання; в) корекції законо¬ 
давства шляхом ініціації змін у 
ньому. Зазначене повною мірою 
стосується й України. 

Вважаємо, що зміцненню 
стійкості її судової системи спри¬ 
ятимуть такі заходи: 1) надання 
представникам вищих судів 
узгоджувальних повноважень 

2013/122 179 



ПРОБЛЕМИ ЗАКОННОСТІ 

у процесі формування законо¬ 
давчих норм. Для забезпечення 
координації діяльності законо¬ 
давчої й судової гілок влади 
за умов потреби у зворотному 
зв'язку пропонуємо ввести пред¬ 
ставника Верховного Суду Укра¬ 
їни до Верховної Ради України 
(аналогічно представнику Пре¬ 
зидента України у Верховній 
Раді України); 2) забезпечення 
стійкості процесу ресурсозабез-
печення судової системи шля-

хом введення «захищених» ста¬ 
тей витрат Державного бюджету 
України; 3) приведення оплати 
праці суддів у пропорційну від¬ 
повідність оплаті праці народ¬ 
них депутатів України, що допо¬ 
може забезпечити узгодженість 
матеріального статку представ¬ 
ників законодавчої і судової 
гілок влади й надасть адекватне 
місце судової гілки влади в 
ієрархії системи державного 
управління. 

Список літератури: 1. Безнасюк А. С. Судебная власть : учеб. для вузов / А. С. Без-
насюк, Х. У. Рустамов. - М. : ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2002. - 455 с. 2. Варламова Н. 
Принцип правовой определенности в практике Европейского cуда по правам человека / 
Н . Варламова // Конституц. право: Восточноевроп. обозрение. - 2002. - № 4. - С. 94-109. 
3. Відом. Верхов. Ради України. 4. Кивалов С. В. Судебная реформа в Украине: разочарова
ния и надежды / С. В. Кивалов. - Одесса : Астропринт, 2010. - 311 с. 5. Конституція України. 
6. Концепція вдосконалення судівництва для утвердження справедливого суду в Україні від¬ 
повідно до європейських стандартів : схвал. Указом Президента України від 10.05.2006 р. 
№ 361/2006 // Офіц. вісн. України. - 2006. - № 19. - Ст. 1376. 7. Мельник М. І. Правосуддя. 
net / М. І. Мельник, М. І. Хавронюк // Дзеркало тижня. - 2008. - 30 серп. (№ 32). - С. 6. 8. На
заров І. В. Принципи побудови судової системи : моногр. / І. В. Назаров. - Х. : ФІНН, 2009. -
144 с. 9. Научно-практическая конференция «Судебный конституционный контроль в России: 
уроки, проблемы и перспективы» : (обзор) // Государство и право. - 1997. - № 5. - С. 5-14. 
10. Погребняк С. Вимоги до нормативно-правових актів, що випливають з принципу правової 
визначеності / С. Погребняк // Вісн. Акад. правових наук України. - Х., 2005. - № 3. - С. 42-53. 
11. Пранглишвили И. В. Системный подход и общесистемные закономерности / И. В. Пран-
глишвили. - М. : СИНТЕГ, 2000. - 528 с. - (Серия: Системы и проблемы управления). 

ПРИНЦИП СТАБИЛЬНОСТИ СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ 
Москвич Л. Н. 

В статье анализируется механизм имплементации общеправового принципа стабиль¬ 
ности в организации и функционировании судебной системы. Исследована специфика ре¬ 
ализации гарантий стабильности - правовой определенности, целостности и устойчивости 
функционирования - в механизме судебной системы. Сформулированы предложения, вне¬ 
дрение которых будет способствовать усилению стабильности в функционировании такого 
государственно-правового института, как судебная система. 

Ключевые слова: стабильность судебной системы, правовая определенность в функ¬ 
ционировании судебной системы, целостность судебной системы, устойчивость судебной 
системы. 

PRINCIPLE OF STABILITY OF THE JUDICIAL SYSTEM 
Moskvich L. N. 

The article analyzes the mechanism of the implementation of the common law principle 
of stability in the organization and functioning of the judicial system. The specific guarantees of 
stability - legal certainty, integrity and stability of operation - in the mechanism of the judiciary. 
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Proposals, which will facilitate the introduction of strengthening the stability of the existence of a 
public-law institution like the judiciary. 

Key words: stability of the judiciary, the legal certainty of the judicial system, the integrity of 
the judicial system, the stability of the judicial system. 
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СТАНОВЛЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ 
РОЗВИТКУ ОРГАНІВ СУДДІВСЬКОГО 

САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ 
У статті досліджується генеза інституту суддівського самоврядування в Україні, розгля¬ 

даються основні його форми. Аналізується законодавство зарубіжних країн щодо створення 
та діяльності органів суддівського самоврядування. Надаються пропозиції щодо перспектив 
розвитку органів суддівського самоврядування в Україні. 

Ключові слова: суд, суддя, суддівське самоврядування, збори суддів, конференції суд¬ 
дів, ради суддів, з'їзд суддів. 

Становлення в Україні 
судової влади як самостійної 
та незалежної гілки державної 
влади передбачає необхідність 
вирішення багатьох завдань, 
пов'язаних з системою судів 
та управління ними. Одним із 
них є зміцнення і розвиток суд¬ 
дівського самоврядування, 
оскільки саме воно виступало й 
виступає тією основою, що збе¬ 
рігає цілісність судової влади. 
Саме завдяки суддівському 
самоврядуванню корпус суддів 
має перспективу відстоювати 
та захищати право громадян на 
незалежний суд [11, c. 105]. 

Питання, пов'язані з діяль¬ 
ністю суддівського самовряду¬ 
вання, неодноразово розгля¬ 
далися у працях вітчизняних і 
російських дослідників, а саме: 
О. Абросимової, В. Бринцева, 
В. Городовенка, Ю. Жданова, 
В. Косарева, В. Кривенко, 
B. Лазарева, В. Лебедєва, Д. Лус-
пеніка, І. Назарова, І. Петрухіна, 
C. Подкопаєва, С. Прилуцького, 
В. Савицького, В. Стефановича, 
О. Шандули, В. Швеца, С. Што-
гуна та ін. 

Сьогодні, в умовах постій¬ 
ного змінення та доповнення 
законодавства щодо судо-
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устрою та статусу суддів, 
питання створення, діяльності 
та необхідного забезпечення 
роботи органів суддівського 
самоврядування в Україні набу¬ 
вають нового значення. Метою 
статті є дослідження історії ство¬ 
рення інституту суддівського 
самоврядування в Україні, роз¬ 
гляд основних його форм, ана¬ 
ліз законодавства зарубіжних 
країн з даного питання, а також 
розкриття бачення автора щодо 
перспектив розвитку органів 
суддівського самоврядування в 
Україні. 

Зазначимо, що самовряду¬ 
вання як правовий інститут роз¬ 
глядається як тип соціального 
управління, за якого суб'єкт і 
об'єкт управління збігаються, 
тобто самі люди управляють 
своїми справами, спільно при¬ 
ймають рішення та діють з 
метою їх реалізації [2, c. 413]. 

Учені по-різному визнача¬ 
ють сутність суддівського само¬ 
врядування. Так, В. В. Городо-
венко стверджує, що суддівське 
самоврядування - це гілка в 
системі забезпечення незалеж¬ 
ності судової влади, що надає 
суддям як носіям судової влади 
можливість спільно вирішувати 
питання функціонування судо¬ 
вої влади з метою забезпе¬ 
чення реального захисту прав 
і свобод громадян незалеж¬ 
ним і неупередженим судом [5, 
c. 119]. 

На думку В. В. Кривенко, 
суддівське самоврядування 
- це діяльність суддівського 
співтовариства, його окремих 
частин та їх представницьких 
органів, спрямованих на забез¬ 
печення належного функціону¬ 
вання судової системи, прав та 
інтересів суддів шляхом участі у 
вирішенні управлінських питань 
у межах і порядку, встановле¬ 
них законом. Учений розглядає 
суддівське самоврядування як 
частину судового управління [9, 
c. 6]. 

На наш погляд, більш точно 
визначає суддівське самовря¬ 
дування С. В. Прилуцький, який 
вказує, що воно є первинною, 
прямою та безпосередньою 
формою участі всіх суддів у 
сфері організації та діяльності 
судової влади [11, c. 101]. 

Вважається, що історія суд¬ 
дівського самоврядування роз¬ 
починається із середини ХІХ ст. 
і пов'язана із судовою рефор¬ 
мою 1864 р. в Росії. Саме у цей 
період беруть свій початок ідеї 
деяких демократичних принци¬ 
пів, серед яких - відокремлення 
суду від адміністрації, принцип 
незалежності й незмінності суд¬ 
дів [6, c. 3]. 

Суддівське самовряду¬ 
вання у дореволюційній Росії 
відігравало ключову роль при 
вирішенні важливих кадро¬ 
вих питань судової влади. Так, 
згідно зі статтями 213-214 «Уче-
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реждения судебных установле¬ 
ний», коли в окружному суді чи 
судовій палаті з'являлася вільна 
суддівська вакансія, в тому 
числі судового слідчого, негайно 
організовувалися збори суду чи 
палати за участю прокурора для 
обговорення кандидатур на ці 
посади з кола осіб, які відпові¬ 
дають вимогам, передбаченим 
цим статутом. Подання окруж¬ 
них судів та судових палат щодо 
кандидатів, які дали згоду обі¬ 
йняти посаду членів цих судів, 
надходили до міністра юстиції 
через старшого голову судової 
палати [18]. 

Одним із досягнень 
реформи 1864 р. слід визнати 
введення судового управління, 
що розумілося як належність 
управління самим судом. Однак 
ідея самоврядування суддів в 
Росії наприкінці ХІХ ст. не була 
сформована остаточно і не зна¬ 
йшла в повній мірі відображення 
у законодавстві. 

Після Жовтневої революції 
1917 р. в першому радянському 
Положенні про народні суди від 
30.11.1918 р. йшлося про те, що 
в кожному судовому окрузі ство
рювалася рада народних суддів, 
до компетенції якої належало 
ревізування суддів, вирішення 
питань про усунення суддів з 
посад, надання консультацій, 
нагляд за виконанням судових 
вироків тощо. Ради народних 
суддів створювалися і в губерн-

ських відділах юстиції та очолю¬ 
валися відповідальними праців¬ 
никами відділів [12, c. 217]. 

У вказаний період прямо 
визнавалось, що судова діяль¬ 
ність є лише однією з функ¬ 
цій державного управління [4, 
c. 634]. У наступні роки принцип 
незалежності суддів, а з ним і 
самоврядування суддів були 
забуті. 

З початком демократичних 
перебудов у колишньому СРСР 
Законом «Про статус суддів» 
від 04.08.1989 р. були передба¬ 
чені органи, які органами суддів¬ 
ського самоврядування прямо 
не називалися, однак були наді¬ 
лені їх основними повноважен¬ 
нями, а саме: конференції суд¬ 
дів і кваліфікаційні колегії суддів 
[5, c. 223]. 

В Україні початок норматив¬ 
ного закріплення суддівського 
самоврядування було покла¬ 
дено на I з'їзді суддів України, 
який відбувся у 1991 р., невдо¬ 
взі після проголошення Верхо¬ 
вною Радою України Деклара¬ 
ції про державний суверенітет 
нашої держави. На з'їзді було 
ухвалено Положення про з'їзд 
суддів України, в якому вперше 
висловлено ідею щодо їх само¬ 
врядності. 

На офіційному рівні вперше 
про суддівське самоврядування 
було згадано у п. 13 розд. IV Кон
цепції судово-правової реформи 
[8]. 
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Поява ж нової соціальної 
спільноти - органів суддівського 
самоврядування - в Україні 
пов'язана із прийняттям Закону 
України «Про статус суддів Укра
їни» від 15.12.1992 р. [14, ст. 56]. 
Даний Закон виявився етапним 
для становлення суддівського 
самоврядування, оскільки 
позначив значення даного інсти¬ 
туту для незалежного функціо¬ 
нування судової влади і управ¬ 
ління судами на демократичних 
засадах; визначив організаційні 
форми суддівського самоуправ¬ 
ління, їх компетенцію. 

У Законі України «Про органи 
суддівського самоврядування», 
ухваленому 02.02.1994 р., 
було розширено повноваження 
органів суддівського самовря¬ 
дування, чіткіше регламенто¬ 
вано їх права [13]. Цей Закон 
мав доленосне значення для 
реформування судової системи 
України, він закріплював суддів¬ 
ське самоврядування як одну з 
найважливіших гарантій неза¬ 
лежності судів і суддів від адміні¬ 
стративного впливу, розширював 
організаційні форми суддівського 
самоврядування. Крім того, змі¬ 
нами до цього Закону, які вноси¬ 
лись на вимогу наступних з'їздів 
суддів України, було розширено 
повноваження органів суддів¬ 
ського самоврядування, чіткіше 
регламентовано їх права. 

У подальшому суддівське 
самоврядування було закрі-

плено в ст. 130 Конституції Укра¬ 
їни, в якій, зокрема, вказано, що 
для вирішення питань внутріш¬ 
ньої діяльності судів діє суддів¬ 
ське самоврядування. 

Особливо широких повно¬ 
важень органи суддівського 
самоврядування набули в 
редакції Закону України «Про 
судоустрій України», прийнятого 
07.02.2002 р. У Законі були вже 
чітко визначені завдання, орга¬ 
нізаційні форми, правомочність 
і порядок здійснення самовря¬ 
дування суддів. Згідно з цим 
Законом до внутрішньої діяль¬ 
ності суддів належать питання 
щодо організаційного забезпе¬ 
чення судів та діяльності суддів, 
соціальний захист суддів та їх 
сімей, а також інші питання, що 
безпосередньо не пов'язані із 
здійсненням правосуддя. Орга¬ 
нізаційними формами суддів¬ 
ського самоврядування визна¬ 
чалися: 1) збори суддів місцевих 
судів, вищих спеціалізованих 
судів, Верховного Суду України; 
2) конференції судів Автономної 
Республіки Крим, областей, міст 
Києва та Севастополя; 3) кон¬ 
ференція суддів спеціалізова¬ 
них судів; 4) з'їзд суддів України; 
5) ради суддів та їх виконавчі 
органи [15]. 

За даним Законом найді¬ 
євішими органами суддівського 
самоврядування були ради суд¬ 
дів на рівні областей і спеціа¬ 
лізованих судів, а також Рада 
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суддів України, які були виконав¬ 
чими органами конференцій і 
з'їзду суддів. Рішення рад суддів 
були обов'язковими для голів 
судів в межах їх територіаль¬ 
ної юрисдикції, а рішення Ради 
суддів України - для всіх органів 
суддівського самоврядування. 

На період дії вказаного 
Закону актуальним було питання 
забезпечення представництва в 
радах суддів усіх ланок судової 
системи, оскільки на практиці 
більшість з них контролювалась 
їх керівництвом. Наприклад, до 
складу Ради суддів України, що 
формувалась у 2005 р., входило 
загалом 78 суддів, з яких 53 судді 
перебували на адміністратив¬ 
них посадах, 11 суддів - з Вер¬ 
ховного суду України, 8 суддів 
- з Вищого господарського суду 
України. Таким чином, серед 
членів Ради суддів України було 
лише 6 суддів (2 судді місцевих 
і 4 судді апеляційних судів), які 
не обіймали адміністративні 
посади в судах і не були суд¬ 
дями найвищих судових органів. 

У радах суддів на обласному 
рівні, як правило, домінували 
судді обласних судів та голови 
місцевих судів. 

Отже, принцип формування 
органів суддівського самовряду¬ 
вання не забезпечував повною 
мірою захист прав та корпора¬ 
тивних професійних інтересів 
суддів усіх рівнів. При цьому 
неодноразово висловлювалася 

думка, що органи суддівського 
самоврядування у своїй основі 
повинні формуватися із суддів 
низових ланок , а не вищих, і 
реально забезпечувати та охо¬ 
роняти суддівську незалежність 
[19, c. 8]. 

Разом із тим у вказаний 
період органи суддівського 
самоврядування відігравали 
значну роль у здійсненні право¬ 
суддя, встановлюючи його міні¬ 
мальні демократичні стандарти. 

Однак не всі питання суд¬ 
дівського самоврядування 
були вирішені в рамках даного 
Закону, у зв'язку з чим особли¬ 
вий інтерес викликало законо¬ 
давство зарубіжних країн, яке 
регулює суддівське самовряду¬ 
вання, визначає завдання такої 
діяльності. 

Так, головними інститутами 
суддівського самоврядування в 
Канаді є судові ради на феде¬ 
ральному та провінційному рів¬ 
нях та дві асоціації суддів. Рада 
суддів Канади була заснована 
1971 р. і складається з 39 чле¬ 
нів, виключно суддів, також до 
неї входять голови та помічники 
голів апеляційних і вищих судів 
провінцій, очолює Раду суд¬ 
дів головний суддя Верховного 
Суду Канади за посадою. Діяль¬ 
ність Ради суддів Канади стосу¬ 
ється питань дисципліни феде¬ 
ральних суддів, а також освітніх 
ініціатив. Провінційні судові 
ради різняться за кількістю їх 
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членів - від трьох до тринад¬ 
цяти, і включають додатково до 
суддів практикуючих юристів і 
присяжних, які іноді становлять 
більшість. Так само, як і рада на 
федеральному рівні (з якою у 
них немає жодного зв'язку), про¬ 
вінційні ради займаються дис¬ 
циплінарними питаннями суддів 
і можуть рекомендувати їх до 
звільнення. 

Канадська Асоціація суддів 
провінційних судів була засно¬ 
вана 1973 р., а в 1979 р. - Канад¬ 
ська асоціація суддів вищих 
судів. їх завданнями є захист і 
зміцнення судової незалежності, 
забезпечення безперервного 
навчання суддів, покращення 
організації правосуддя та про¬ 
ведення роботи з населенням 
щодо розуміння ним ролі суд¬ 
дів в судовій системі. Асоціації 
є членськими організаціями, 
які існують на внески їх членів, 
зазвичай щороку вони прово¬ 
дять збори. 

У США для федеральних 
суддів як орган суддівського 
самоврядування діє суддівська 
конференція США, створена 
1922 р. її очолює голова Вер¬ 
ховного Суду США. До складу 
конференції входить 26 членів, 
серед яких голови апеляційних 
судів, по одному судді від кож¬ 
ного регіонального округу та 
голова суду з міжнародної тор¬ 
гівлі. Робота Конференції про¬ 
водиться в комітетах, створених 

за конкретним напрямком діяль¬ 
ності. Між сесіями Конференції 
діє виконавчий комітет, який є 
головним виконавчим органом 
конференції. 

Згідно із Законом Литовської 
Республіки «Про суди» там діє 
самоврядування судів, а не суд¬ 
дів, на відмінність від України. 
Зокрема, цей Закон встановлює, 
що незалежність суддів визначає 
їх організаційну самостійність, 
яка реалізується через самовря¬ 
дування суддів, що ґрунтується 
на представництві, виборності, 
підзвітності його виконавчих 
органів, а також на відповідаль¬ 
ності органів самоврядування 
судів за належне виконання 
доручених функцій. Даним Зако¬ 
ном визначено судове само¬ 
врядування як право і реальна 
здатність суддів і судів вільно і 
самостійно, на власну відпові¬ 
дальність, вирішувати питання 
діяльності судів. Таким чином, 
на відміну від визначення суд¬ 
дівського самоврядування в 
Україні, Закон Литовської Рес¬ 
публіки «Про суди» дає право 
органам самоврядування не 
обмежуватись внутрішньою 
діяльністю судів. Крім того, що 
у вказаному Законі питання про 
призначення на адміністративні 
посади суддів вирішено таким 
чином, що орган суддівського 
самоврядування - судова рада 
- надає пропозиції Президенту 
Республіки стосовно призна-
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чення голів судів, їх заступників, 
голів відділів і звільнення їх з 
посади [17, c. 502]. 

Законодавчі акти Російської 
Федерації: Федеральний кон¬ 
ституційний Закон «Про судову 
систему Російської Федерації» 
та Федеральний Закон «Про 
органи суддівського співтова¬ 
риства в Російській Федерації» 
термін «суддівське самовряду¬ 
вання» не вживають, замість 
нього використовується поняття 
«суддівське співтовариство», 
яке є більш загальним. До орга¬ 
нів суддівського співтовариства 
віднесені також й кваліфікаційні 
комісії суддів. До повноважень 
органів суддівського співтова¬ 
риства відносяться питання 
вдосконалення суддівської сис¬ 
теми і судового провадження, 
укріплення статусу суддів, орга¬ 
нізаційного і кадрового забезпе¬ 
чення судової діяльності, дотри¬ 
мання суддями законів і норми 
Кодексу суддівської етики, 
інформаційної відкритості пра¬ 
восуддя. 

На жаль, такий широкий 
спектр питань не був віднесений 
до компетенції органів суддів¬ 
ського самоврядування в Укра¬ 
їні. 

Наступні кроки розвитку 
органів суддівського самовряду¬ 
вання в Україні були визначені в 
Концепції вдосконалення право¬ 
суддя для утвердження справед¬ 
ливого суду в Україні відповідно 

до Європейських стандартів від 
10.05.2006 р. (далі - Концепція). 

У ч . 1 розд. VIII Концепції 
зазначалося, що існуюча на 
той час система органів суддів¬ 
ського самоврядування потре¬ 
бує суттєвого вдосконалення. 
Зокрема, вона має формуватися 
з урахуванням розвитку сис¬ 
теми судів загальної юрисдикції. 
Також у Концепції йдеться про 
необхідність надання Раді суд¬ 
дів України права брати участь 
у підготовці та опрацюванні 
законопроектів щодо судового 
устрою, статусу суддів, судочин¬ 
ства, у вирішенні питань забез¬ 
печення судів, етики, призна¬ 
ченні суддів на адміністративні 
посади в судах [7, ст. 1376]. 

Часткове втілення зазна¬ 
чених пропозицій відбулося в 
Законі України «Про судоустрій і 
статус суддів» від 07.07.2010 р. 
(далі - Закон). 

Згідно з новим Законом орга¬ 
нізаційні форми суддівського 
самоврядування залишилися ті 
ж самі, що й у раніше діючому: 
збори суддів, конференції суд¬ 
дів, ради суддів, Рада суддів 
України і з'їзд суддів України. 
Хоча в науковій літературі вису¬ 
валася точка зору про те, що до 
органів суддівського самовря¬ 
дування повинні бути віднесені 
й кваліфікаційні комісії, що від¬ 
повідало б практиці зарубіжних 
країн. Зокрема, її підтримували 
В. Стефанюк [16, c. 31], С. Под-
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копаєв [10, c. 81], С. Прилуцький 
[11, c. 102] та деякі ін. Напри¬ 
клад, С. Прилуцький вважає, 
що тенденції розвитку сучас¬ 
ного світу виробили два само¬ 
стійні, але тісно взаємопов'язані 
форми організації судової влади 
- суддівське самоврядування та 
самоорганізацію судової влади. 
Кваліфікаційні комісії суддів як 
самостійні органи у судовій сис¬ 
темі, а також Вищу раду юсти¬ 
ції, на його думку, потрібно роз¬ 
глядати як центральні складові 
інституту самоорганізації судо¬ 
вої влади України [11, c. 102]. 

На наш погляд , за своїм 
призначенням, характером 
покладених на них повнова¬ 
жень кваліфікаційні комісії суд¬ 
дів являють собою один із видів 
органів суддівського самовряду¬ 
вання. Правова природа квалі¬ 
фікаційних комісій суддів, поря¬ 
док їх формування і діяльності 
свідчать про те, що вони мають 
певні схожі завдання з органами 
суддівського самоврядування. 
Діяльність кваліфікаційних комі¬ 
сій, як і органів суддівського 
самоврядування, базується не 
на самоорганізації, а на вимогах 
Закону, чим вони відрізняються 
від інших об'єднань суддів, які 
можуть бути віднесені до органів 
самоорганізації судової влади 
(наприклад, Всеукраїнська неза¬ 
лежна судова асоціація). 

Віднесення кваліфікаційної 
комісії до органів суддівського 

самоврядування відповідало б 
і міжнародним стандартам фор¬ 
мування суддівського корпусу. 
Але, відповідно до вимог Закону, 
Вища кваліфікаційна комісія 
суддів до інституту суддівського 
самоврядування не віднесена, у 
зв'язку з чим не ми будемо роз¬ 
глядати принципи її діяльність. 

Організаційні форми суддів¬ 
ського самоврядування мають 
різну специфіку формування. 
Так, збори суддів формуються 
за принципом інстанційності. 
Статтями 115 і 116 Закону визна¬ 
чено повноваження та проце¬ 
дуру скликання зборів суддів 
Вищих спеціалізованих судів, 
місцевих та апеляційних судів, 
зборів суддів Верховного Суду 
України. Збори суддів являють 
собою зібрання суддів відповід¬ 
ного суду, на якому вони обго¬ 
ворюють питання внутрішньої 
діяльності свого суду та прийма¬ 
ють колективне рішення з обго¬ 
ворюваних питань. Збори суддів 
скликаються головою відповід¬ 
ного суду за власною ініціати¬ 
вою або на вимогу не менш як 
третини від загальної кількості 
суддів даного суду. Збори суд¬ 
дів скликаються в міру потреби, 
але не рідше одного разу на три 
місяці. Вони є повноважними, 
якщо на них присутні більше 
половини від загальної кількості 
суддів даного суду. На збори 
суддів можуть запрошуватися 
працівники апарату судів, ДСА 
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України, правоохоронних орга¬ 
нів, інші особи. У голосуванні 
беруть участь лише судді даного 
суду. 

Збори суддів місцевих та 
апеляційних судів: 1) обгово¬ 
рюють питання щодо внутріш¬ 
ньої діяльності суду чи роботи 
конкретних судів або праців¬ 
ників апарату суду та прийма¬ 
ють з цих питань рішення, які 
є обов'язковими для суддів 
та працівників даного суду; 
2) визначають спеціалізацію 
суддів з розгляду конкретних 
категорій справ відповідної 
судової юрисдикції за пропози¬ 
цією голови суду; 3) заслухову¬ 
ють звіти суддів, які обіймають 
адміністративні посади в даному 
суді, та керівника апарату суду; 
4) подають відповідній раді суд¬ 
дів пропозиції щодо делегатів на 
конференцію суддів; здійснюють 
інші повноваження, передбачені 
цим Законом. 

Збори суддів можуть звер¬ 
татися з пропозиціями щодо 
питань діяльності суду до орга¬ 
нів державної влади та органів 
місцевого самоврядування, які 
зобов'язані розглянути ці про¬ 
позиції і дати відповідь по суті. 
Збори суддів можуть обгово¬ 
рювати питання щодо практики 
застосування законодавства, 
розробляти відповідні пропо¬ 
зиції щодо вдосконалення такої 
практики та законодавства, вно¬ 
сити свої пропозиції на розгляд 

вищого спеціалізованого суду та 
Верховного Суду. 

На даний час, коли на рівнях 
областей не скликаються кон¬ 
ференції, не передбачено ство¬ 
рення рад суддів, збори суддів 
місцевих та апеляційних судів 
відіграють, без перебільшення, 
найважливішу роль в укріпленні 
статусу суддів, підвищенні якості 
та ефективності правосуддя. 

Зокрема, у зверненні до голів 
загальних судів від 08.06.2011 р. 
Рада суддів загальних судів 
вказує, що позитивною та необ¬ 
хідною є практика місцевих та 
апеляційних судів щодо обго¬ 
ворення на загальних зборах, 
координаційних нарадах питань 
щодо причин тривалості роз¬ 
гляду справ судами, культури 
правосуддя та інших питань 
діяльності судів. 

Так, на загальних зборах 
суддів апеляційного суду за 
участю голів місцевих судів 
кожне півріччя обговорюються 
узагальнення судової практики 
щодо строків розгляду кримі¬ 
нальних та цивільних справ, 
результати вивчення стану орга¬ 
нізації роботи та надання мето¬ 
дичної допомоги місцевими 
судам. На збори суддів також 
запрошуються представники 
правоохоронних органів та про¬ 
куратури, за участю яких вирі¬ 
шуються питання щодо вжиття 
термінових організаційних захо¬ 
дів про усунення причин невико-
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нання рішень судів про приводи 
та недоліків роботи конвойної 
служби [1]. 

Збори суддів Верховного 
Суду України, збори суддів 
вищого спеціалізованого суду: 
1) обговорюють питання щодо 
внутрішньої діяльності суду або 
роботи конкретних судів чи пра¬ 
цівників апарату суду та прийма¬ 
ють з цих питань рішення, які є 
обов'язковими для суддів та пра¬ 
цівників даного суду; 2) заслухо¬ 
вують звіти суддів, які обіймають 
адміністративні посади в суді, та 
керівника апарату суду; 3) здій¬ 
снюють інші повноваження, 
визначені Законом. 

Збори суддів вищого спе¬ 
ціалізованого суду визначають 
спеціалізацію суддів з розгляду 
конкретних категорій справ від¬ 
повідної судової юрисдикції за 
пропозицією голови вищого спе¬ 
ціалізованого суду, приймають 
рішення про утворення та склад 
судових палат вищого спеціалі¬ 
зованого суду та призначають 
секретарів судових палат. 

Збори суддів Верховного 
Суду України та суддів вищого 
спеціалізованого суду можуть 
звертатися з пропозиціями щодо 
вирішення питань діяльності 
суду до органів державної влади 
та органів місцевого самовряду¬ 
вання, які зобов'язані розглянути 
ці пропозиції і дати відповідь по 
суті. Збори суддів Верховного 
Суду України та вищого спеціа-

лізованого суду в порядку, вста¬ 
новленому Законом, подають 
відповідній раді суддів пропози¬ 
ції щодо делегатів на конферен¬ 
ції суддів та обирають делегатів 
на з'їзд суддів України. 

Виконання рішень зборів суд¬ 
дів за дорученням зборів покла¬ 
дається на голову відповідного 
суду або його заступника. 

Конференції суддів, а також 
ради суддів формуються за від¬ 
повідною судовою юрисдикцією. 

У системі судоустрою від¬ 
повідно до системи судів діють 
конференція суддів загальних 
судів, конференція суддів госпо¬ 
дарських судів та конференція 
суддів адміністративних судів. 

До конференції суддів 
загальних судів входять: 1) по 
два судді від Автономної Рес¬ 
публіки Крим, кожної області, 
міст Києва та Севастополя, з 
яких один суддя є представни¬ 
ком місцевих загальних судів 
та один суддя є представником 
апеляційного суду відповідної 
адміністративно-територіальної 
одиниці; 2) шість суддів Вищого 
спеціалізованого суду України з 
розгляду цивільних і криміналь¬ 
них справ; 3) суддя Верховного 
Суду України. 

До складу конференції суд¬ 
дів господарських судів та кон¬ 
ференції суддів адміністратив¬ 
них судів входять: 1) по одному 
судді від кожного місцевого, апе¬ 
ляційного суду відповідної судо-
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вої юрисдикції; 2) шість суддів 
відповідного вищого спеціалі¬ 
зованого суду; 3) суддя Верхо¬ 
вного Суду України. 

Конференція суддів склика¬ 
ється не рідше одного разу на 
рік за ініціативою відповідної 
ради суддів. Конференція суд¬ 
дів може бути скликана також за 
пропозицією не менш як однієї 
третини від складу делегатів 
останньої конференції суддів. У 
разі неприйняття радою суддів 
зазначеної пропозиції ініціатори 
скликання конференції (не менш 
як одна третина від складу деле¬ 
гатів останньої конференції) 
утворюють організаційне бюро 
із скликання конференції суд¬ 
дів, яке має повноваження ради 
суддів щодо скликання конфе¬ 
ренції. Про день і час початку 
роботи конференції та питання, 
що вносяться на її обговорення, 
судді відповідних судів повідо¬ 
мляються не пізніш як за 15 днів 
до початку роботи конференції. 
Конференція суддів вважається 
повноважною, якщо в її роботі 
беруть участь не менш як дві 
третини від складу делегатів 
відповідних судів. На конферен¬ 
ції можуть бути присутні також 
запрошені організаторами кон¬ 
ференції судді, які не є деле¬ 
гатами конференції. Рішення 
конференції суддів приймається 
більшістю голосів делегатів кон¬ 
ференції відкритим або таємним 
голосуванням. 

Конференція суддів відпо¬ 
відних судів обговорює і вирішує 
питання щодо фінансування та 
організаційного забезпечення 
діяльності відповідних судів, 
заслуховує з цих питань інфор¬ 
мацію представників Державної 
судової адміністрації України; 
звіти відповідних рад суддів, 
інформацію Голови Державної 
судової адміністрації України; 
формує відповідну раду суддів; 
затверджує положення про раду 
суддів; розробляє пропозиції 
для внесення на розгляд з'їзду 
суддів України; звертається з 
пропозиціями щодо вирішення 
питань діяльності відповід¬ 
них судів до органів державної 
влади та органів місцевого само¬ 
врядування; обирає делегатів 
на з'їзд суддів України; ініціює 
проведення позачергового 
з'їзду суддів України в порядку, 
встановленому Законом; обго¬ 
ворює інші питання, віднесені 
до повноважень органів суддів¬ 
ського самоврядування відпо¬ 
відно до Закону. 

У роботі конференції суддів 
можуть брати участь представ¬ 
ники державної влади, орга¬ 
нів місцевого самоврядування, 
навчальних і наукових закладів, 
правоохоронних органів, гро¬ 
мадських організацій. 

Як уже зазначалося, дана 
організаційна форма суддів¬ 
ського самоврядування діє від¬ 
повідно до судових юрисдикцій. 
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На наш погляд, позбавлення 
Законом права суддів місцевих 
та апеляційних суддів скликати 
конференцію суддів на рівні 
областей не сприяє укріпленню 
незалежності судової влади на 
місцях. Так, скликання конфе¬ 
ренцій за вказаним принципом 
не забезпечує представництва 
судді кожного місцевого суду при 
їх проведенні. Крім того, такі важ¬ 
ливі питання діяльності судів, як 
їх фінансування та організаційне 
забезпечення, заслуховування 
звітів відповідних управлінь дер¬ 
жавних судових адміністрації та 
інші не можуть бути обговорені 
на рівні області. У зв'язку з чим, 
доцільно, на нашу думку, обго¬ 
ворити питання внесення змін 
в діюче законодавство щодо 
принципів діяльності конферен¬ 
цій суддів. 

Відповідно до Закону в орга¬ 
нах суддівського самовряду¬ 
вання передбачені Ради суддів 
загальних судів, господарських 
та адміністративних судів. У 
період між конференціями суд¬ 
дів рада суддів організовує та 
контролює виконання її рішень, 
а також вирішує питання про 
скликання конференції. 

Вищими органами суддів¬ 
ського самоврядування є з'їзд 
суддів України та Рада суддів 
України. 

Делегати на з'їзд суддів 
України обираються на конфе¬ 
ренціях суддів загальних судів за 

принципом рівного представни¬ 
цтва від кожної з них, по одному 
судді з кожної області, Автоном¬ 
ної Республіки Крим, міст Києва 
та Севастополя. Від кожного 
вищого спеціалізованого суду 
обираються по три делегати з 
числа суддів цих судів. Вони 
обираються шляхом відкритого 
голосування на альтернативній 
основі при вільному висуненні 
кандидатів для обрання. 

У період між з'їздами суддів 
України вищим органом суддів¬ 
ського самоврядування є Рада 
суддів України, яка обирається 
з'їздом суддів України, органі¬ 
зовує і контролює виконання 
рішень з'їзду. 

Рада суддів України склада¬ 
ється з 11 суддів: по три пред¬ 
ставники від кожної конференції 
суддів та по одному представ¬ 
нику від Конституційного Суду 
України та Верховного Суду 
України. Не можуть бути обра¬ 
ними до складу Ради суддів 
України судді, які обіймають 
адміністративні посади в судах, 
та секретарі судових палат. 

Окремі вчені та практики 
вважають, що положення ч. 1 
ст. 125 та ч. 2 ст. 127 Закону, 
що стосуються питань пред¬ 
ставництва інтересів суддів у 
діяльності вищих органів суддів¬ 
ського самоврядування в Укра¬ 
їні, мають відверто дискриміна¬ 
ційний характер відносно суддів 
загальних судів. 
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Так, В. Швець вказує, що 
положеннями вищезазначеного 
Закону фактично передбачено, 
що з 6632 суддів загальних судів 
на з'їзді суддів України як вищих 
органів суддівського самовря¬ 
дування в Україні, покликаних 
вирішувати питання організацій¬ 
ного забезпечення правосуддя в 
судах, соціального та правового 
захисту суддів і членів їх сімей, 
будуть представляти вдвічі 
менше делегатів, ніж з 2290 
суддів спеціалізованих судів (на 
сьогодні за штатними розписами 
в Україні працює 8922 судді, із 
них 6632 - у загальних судах, 
1171 - у спеціалізованих адміні
стративних, 1119 - у спеціалізо¬ 
ваних господарських судах). 

Отже, положеннями ч. 1 
ст. 125 та ч. 2 ст. 127 Закону, в 
яких визначено представництво 
суддів загальних, адміністра¬ 
тивних та господарських судів 
на з'їзді суддів України та в Раді 
суддів України за принципом рів¬ 
ного представництва від кожної 
судової юрисдикції, допущено 
обмеження прав суддів загаль¬ 
них судів за ознакою місця їх 
роботи, зокрема, права на рівне 
представництво в роботі вищих 
органів суддівського самовряду¬ 
вання. 

Викликають зауваження 
вказані положення і у спільному 
Висновку щодо Закону України 
«Про судоустрій і статус суддів», 
ухваленому Венеціанською 

комісією на 84 пленарному засі¬ 
данні, відповідно до ст. 96 якого 
рекомендується привести склад 
з'їзду суддів України та Ради 
суддів України у більшу відпо¬ 
відність до принципу пропорцій¬ 
ності. 

Неоднозначною є оцінка 
вченими і практиками поло¬ 
жень Закону щодо виключення 
суддів, які займають адміні¬ 
стративні посади в судах, а 
також секретарів судових палат 
з числа осіб, що мають пред¬ 
ставництво у органах суддів¬ 
ського самоврядування. Якщо 
раніше у радах суддів у пере¬ 
важній більшості перебували 
адміністративні посадовці, то 
згідно чинного законодавства 
вони не можуть бути обрані до 
органів суддівського самовряду¬ 
вання. Це, на нашу думку, може 
створити атмосферу конфрон¬ 
тації. Доцільним було б обмеж¬ 
ити кількість членів рад суддів, 
які займають адміністративні 
посади, наприклад, до 10 % від 
складів рад суддів, або передба¬ 
чити можливість участі їх у роботі 
органів суддівського самовряду¬ 
вання без права голосу. 

Крім того, оскільки під 
постійним контролем рад суд¬ 
дів перебувають питання підви¬ 
щення рівня правосуддя, забез¬ 
печення надійного захисту прав 
та інтересів громадян, юри¬ 
дичних осіб і держави, захисту 
суддів і забезпечення єдності 
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їх діяльності, інформаційно-
технічного забезпечення діяль¬ 
ності суддівського корпусу, під¬ 
вищення ефективності роботи з 
кадрами та іншими, участь в їх 
роботі суддів, які займають адмі¬ 
ністративні посади, сприяло б 
активним пошукам подальших 
шляхів вирішення цих важливих 
питань. 

Також зазначимо, що в зако¬ 
нодавчому порядку не закріплені 
принципи діяльності органів суд¬ 
дівського самоврядування, не 
вирішені в повному обсязі про¬ 
блемні питання щодо принципів 
їх формування, структури, меха¬ 
нізму реалізації рішень. 

Таким чином, незважаючи 
на деякі вказані недоліки, з при¬ 
йняттям Закону України «Про 
судоустрій і статус суддів» 
інститут суддівського самовря¬ 
дування став більш демокра-

тичним, прогресивним, діючим. 
Разом із тим, на наш погляд, 
окремі положення даного Закону 
все ж таки вимагають удоскона¬ 
лення. 

Суддівський корпус сприй¬ 
має ідею самоврядності як одну 
з найважливіших гарантій своєї 
професійної незалежності, під¬ 
вищення ролі суддів у зміцненні 
законності та правопорядку в 
нашій країні. У зв'язку з чим 
приведення системи органів 
суддівського самоврядування 
у відповідність з міжнародними 
стандартами з урахуванням осо¬ 
бливостей формування судової 
системи України, зростання їх 
авторитету буде сприяти забез¬ 
печенню якісного здійснення 
правосуддя у розумні строки, 
інформаційній відкритості судів, 
укріпленню авторитету судової 
влади. 
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СТАНОВЛЕНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОРГАНОВ 
СУДЕЙСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В УКРАИНЕ 

Овсянникова О. О. 

В статье исследуется генезис института судейского самоуправления в Украине, расс¬ 
матриваются основные его формы. Анализируется законодательство зарубежных стран по 
вопросу создания и деятельности органов судейского самоуправления. Даются предложе¬ 
ния относительно перспектив развития органов судейского самоуправления в Украине. 
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OF JUDGES' SELF-GOVERNMENT IN UKRAINE 

Ovsyannikova O. O. 

The article studies the creation history of judges' self-government institute in Ukraine, 
its primary forms are reviewed. The legislature in creation and functioning of the judges' self-
government bodies of foreign countries is analyzed. Propositions as to development perspectives 
of judges' self-government bodies in Ukraine are given. 
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ПРОБЛЕМИ ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ ВИЩОЇ 
КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ СУДДІВ УКРАЇНИ 

ТА ВИЩОЇ РАДИ ЮСТИЦІЇ ЩОДО ПРИТЯГНЕННЯ 
СУДДІВ ДО ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 

У статті аналізується процедура оскарження рішень Вищої кваліфікаційної комісії суд¬ 
дів України та Вищої ради юстиції щодо притягнення суддів до юридичної відповідальності. 
Обґрунтовуються пропозиції щодо вдосконалення чинного законодавства у цій сфері. 

Ключові слова: Вища кваліфікаційна комісія суддів України, Вища рада юстиції, Вищий 
адміністративний суд України, юридична відповідальність судді. 

Проблема притягнення суд¬ 
дів до юридичної відповідаль¬ 
ності набула особливої гостроти 
після судової реформи 2010 р., 
під час якої відбулися структурні 
зміни законодавства, що регла¬ 
ментує процедуру і підстави 
накладення санкцій на суддів, 
які допустили свідоме пору¬ 
шення закону. Упродовж 2010¬ 
2011 рр. за порушення при¬ 
сяги було звільнено більше 50 
суддів - більше ніж за всі роки 
незалежності України. Ці факти 
засвідчили існування структур¬ 
ної проблеми у вітчизняній судо¬ 
вій системі, пов'язаної з непо
рядністю служителів Феміди, й 
одночасно викликали занепо¬ 
коєння іноземних і вітчизняних 
експертів, адже нова процедура 
притягнення суддів до дисциплі¬ 
нарної відповідальності та звіль-

нення їх за порушення присяги 
посягнула на фундаментальний 
принцип судової влади - неза¬ 
лежність суддів. На це звернув 
увагу Європейський суд з прав 
людини у рішенні у справі судді 
О. Волкова від 09.01.2013 р. 
Отже, актуальність вказаної 
проблематики є беззаперечною 
[14]. 

Уповноваженими вирішу¬ 
вати питання про притягнення 
суддів до юридичної відпові¬ 
дальності є два органи суддів¬ 
ського співтовариства - Вища 
кваліфікаційна комісія суддів 
України (далі - ВККС Укра¬ 
їни) і Вища рада юстиції (далі 
- ВРЮ). Перша відповідно до 
ст. 91 Закону України «Про судо¬ 
устрій і статус суддів» приймає 
рішення про відсторонення 
судді від посади у зв'язку із при-
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тягненням його до криміналь¬ 
ної відповідальності на підставі 
вмотивованої постанови Гене¬ 
рального прокурора України, за 
наявності передбачених зако¬ 
ном підстав здійснює дисциплі¬ 
нарне провадження і застосо¬ 
вує дисциплінарні стягнення до 
суддів місцевих та апеляційних 
судів. Окрім того, за наслідками 
дисциплінарного провадження 
ВККС України може прийняти 
рішення про направлення реко¬ 
мендації до ВРЮ для вирішення 
питання щодо внесення подання 
про звільнення судді з посади за 
наявності для цього підстав (п. 5 
ст. 87 вказаного Закону) [9; 2010. 
- № 55/1/. - Ст. 1900]. 

ВРЮ відповідно до статей 3 і 
32 Закону України «Про Вищу раду 
юстиції» здійснює дисциплінарне 
провадження стосовно суддів 
Верховного Суду України і суддів 
вищих спеціалізованих судів і вно¬ 
сить подання про звільнення суддів 
за порушення присяги Президенту 
України або Верховній раді України 
(станом на 05.07.2012 р.) [9; 1998. -
№ 6. - С. 13]. 

Ми спробуємо проаналізу¬ 
вати існуючі форми та проце¬ 
дуру оскарження рішень ВККС 
України і ВРЮ щодо рішень, які 
стосуються притягнення суддів 
до юридичної відповідальності. 
Ці питання вивчалися такими 
вітчизняними авторами, як 
Ю. О. Гаврилюк [3], Ю. Г. Нікіт-
ченко [8, c. 142-151] та ін. 

Чинним законодавством 
передбачено два шляхи оскар¬ 
ження рішень ВККС України: 
адміністративний, до ВРЮ і 
судовий, до Вищого адміністра¬ 
тивного суду України (далі -
ВАС України). Подання скарги 
до ВРЮ чи адміністративного 
позову до суду на рішення ВККС 
України про притягнення судді 
до дисциплінарної відповідаль¬ 
ності зупиняє застосування дис¬ 
циплінарного стягнення (ч. 6 
ст. 89 Закону України «Про судо¬ 
устрій і статус суддів»). Відпо¬ 
відно до ст. 27 Закону України 
«Про Вищу раду юстиції» акти 
Вищої ради юстиції можуть 
бути оскаржені виключно до 
ВАС України в порядку, встанов¬ 
леному Кодексом адміністра¬ 
тивного судочинства України 
(далі - КАС України). 

Відповідно до Закону Укра¬ 
їни «Про судоустрій і статус суд¬ 
дів» і Регламенту ВККС України 
(п. 15.3) до ВРЮ можуть бути 
оскаржені такі рішення Комісії: 
а) про затвердження результатів 
кваліфікаційного іспиту; б) про 
відмову в рекомендуванні кан¬ 
дидата для обрання на посаду 
судді безстроково; в) про при¬ 
тягнення судді до дисциплінар¬ 
ної відповідальності [9; 2010. -
№ 55/1/. - Ст. 1900; 12]. 

Перші два з вищезазначе¬ 
них видів скарг на рішення Комі¬ 
сії подаються безпосередньо 
до Вищої ради юстиції. Скарга 
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на рішення Комісії про притяг¬ 
нення судді до дисциплінарної 
відповідальності подається до 
ВРЮ через ВККС, яка не пізніш 
як у триденний строк після отри¬ 
мання скарги на рішення Комісії 
про притягнення судді до дисци¬ 
плінарної відповідальності над¬ 
силає її разом з матеріалами 
дисциплінарної справи до ВРЮ 
(п. 15.4 Регламенту ВККС Укра¬ 
їни) [12]. 

Інші рішення, дій та безді¬ 
яльність ВККС України можуть 
бути оскаржені до ВАС України у 
порядку, передбаченому ст. 171 1  

КАС України [6]. Особливості 
розгляду скарг на дії ВККС Укра¬ 
їни встановлені Законом Укра¬ 
їни «Про Вищу раду юстиції». 

Відповідно до ст. 46 вказа¬ 
ного Закону скаргу на рішення 
ВККС України у справі про при¬ 
тягнення до дисциплінарної 
відповідальності суддів апеля¬ 
ційних та місцевих судів може 
бути подано до ВРЮ не пізніше 
одного місяця з наступного дня 
після вручення судді чи особі, 
що ініціювала питання про дис¬ 
циплінарну відповідальність 
судді, такого рішення. Вища 
рада юстиції може продовжити 
строк для подачі скарги, якщо 
визнає, що місячний строк був 
порушений з поважних при¬ 
чин. Подання скарги до ВРЮ 
чи адміністративного позову до 
суду на рішення ВККС України 
про притягнення судді до дис-

циплінарної відповідальності 
зупиняє застосування відповід¬ 
ного стягнення (ст. 89 Закону 
України «Про судоустрій і статус 
суддів»). 

Вища рада юстиції розгля¬ 
дає відповідні скарги не пізніше 
одного місяця з дня їх надход¬ 
ження, а при потребі додат¬ 
кової перевірки обставин та 
матеріалів справи - не пізніше 
двох місяців з дня надходження 
скарги. Право на подання вка¬ 
заних скарг мають судді або 
особи, які ініціювали питання 
про дисциплінарну відповідаль¬ 
ність судді. По кожному випадку 
проводиться спеціальне роз¬ 
слідування одним із членів 
дисциплінарної секції ВРЮ. 
Обов'язковим при розгляді цієї 
категорії справ у ВРЮ є вислу¬ 
ховування пояснень судді. У 
разі неможливості взяти участь 
у засіданні ВРЮ з поважних 
причин суддя може надати по 
суті порушених питань пись¬ 
мові пояснення, які долуча¬ 
ються до матеріалів справи. 
Письмові пояснення судді 
виголошуються на засіданні 
ВРЮ в обов'язковому порядку. 
Повторне нез'явлення такого 
судді є підставою для розгляду 
справи за його відсутності. 

Слід зазначити, що під час 
судової реформи 2010 р. вини¬ 
кла проблема із реалізацією дис¬ 
циплінарних повноважень ВРЮ, 
оскільки внаслідок законодавчих 
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змін відбулося порушення прин¬ 
ципу незалежності суддів. Так, 
на підставі Закону України «Про 
внесення змін до деяких законо¬ 
давчих актів України щодо недо¬ 
пущення зловживань правом на 
оскарження» від 13.05.2010 р. 
ч. 3 ст. 25 Закону України «Про 
Вищу раду юстиції» було допо¬ 
внено нормою, яка надала Раді 
право для здійснення своїх 
повноважень вимагати від судів 
копії судових справ, розгляд 
яких не закінчено, крім справ, 
розгляд яких відбувається в 
закритому судовому засіданні. 
Ці копії мали надаватися ВРЮ 
на її письмовий запит протягом 
10-денного строку (у виняткових 
випадках - строком до 30днів). 
Витребування копії судової 
справи не перешкоджало її роз¬ 
гляду в суді. При цьому нена-
дання ВРЮ інформації й копій 
судових справ, а також надання 
завідомо недостовірної інфор¬ 
мації мали наслідком відпові¬ 
дальність, установлену законом 
[9; 2010. - № 37. - Ст. 1242]. У 
первинній редакції ст. 25 Закону 
України «Про Вищу раду юсти¬ 
ції» передбачалося, що у зв'язку 
з виконанням доручень з пере¬ 
вірки конкретних справ Голови 
або заступника Голови ВРЮ 
судові справи, розгляд яких 
не закінчено, надаються чле¬ 
нам останньої на їх вимогу для 
ознайомлення [9; 1998. - № 6. 
- С. 13]. Конституційний Суд 

України (далі - КС України) в 
Рішенні у справі про Закон Укра¬ 
їни «Про Вищу раду юстиції» 
від 21.05.2002 р., № 9-рп/2002 
указав, що ознайомлення зі 
справою (без права витребу¬ 
вання нерозглянутої справи) не 
означає її перевірку по суті й не 
є втручанням у процес відправ¬ 
лення правосуддя (абз. 5 п. 6 
мотивувальної частини). Від¬ 
повідно до цієї правової пози¬ 
ції КС України право ВРЮ на 
ознайомлення з необхідними 
для здійснення конституційних 
повноважень матеріалами судо¬ 
вих справ не передбачає витре¬ 
бування справи, розгляд якої не 
закінчено, оскільки це може при¬ 
звести до втручання у процес 
здійснення правосуддя [9; 2002. 
- № 22. - Ст. 1070]. 

Зважаючи на те, що за чин¬ 
ним законодавством кожен має 
право подати скаргу на суддю, 
такі повноваження ВРЮ могли 
призвести до тиску на суддів 
при прийнятті рішень. Якщо під 
час судового розгляду справи 
суддя повинен звітувати цьому 
органу про свої дії, це нівелює 
зміст його процесуальної неза¬ 
лежності. Це правило також 
суперечить правовій позиції 
Верховного Суду України, згідно 
якої скарги на суддю повинні 
подаватися вже після винесення 
судового рішення, оскільки в 
іншому випадку він не зможе 
бути об'єктивним і неуперед-
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женим у процесі судового слу¬ 
хання. Так, відповідно до п. 12 
постанови Пленуму Верхо¬ 
вного Суду України «Про неза¬ 
лежність судової влади» від 
13.06.2007 р., № 8 прийняття до 
розгляду будь-якими особами 
чи органами (крім відповідного 
апеляційного або касаційного 
суду) заяв, у яких оскаржуються 
судові рішення, їх розгляд, 
витребування від судів інфор¬ 
мації про судові справи у зв'язку 
з такими заявами, направлення 
заяв судам, вимоги до суддів 
про встановлення контролю за 
розглядом справи судом чи суд¬ 
дею є порушенням незалежності 
й самостійності суду [11, c. 2-6]. 

Урахувавши наведені аргу¬ 
менти, КС України 11.03.2011 р. 
визнав положення ч. 3 ст. 25 
Закону України «Про Вищу раду 
юстиції» неконституційним. При 
цьому Суд відзначив, що ВРЮ 
не вправі вимагати від суду копію 
судової справи, розгляд якої не 
закінчено. Останнє фактично 
означає, що ВРЮ «може переві¬ 
ряти судові справи судів усіх рів¬ 
нів та інстанцій до закінчення їх 
розгляду судами, а також давати 
оцінку процесуальним діям суд¬ 
дів щодо розгляду конкретної 
судової справи, хоча такі повно¬ 
важення не передбачено ст. 131 
Конституції України для цього 
органу й можуть здійснюватися 
тільки судами апеляційної чи 
касаційної інстанції. Тому витре-

бування ВРЮ будь-яких матері¬ 
алів судової справи (оригіналів 
чи копій) має наслідком оцінку 
вчинених суддею процесуаль¬ 
них дій. Така оцінка до вине¬ 
сення ним остаточного рішення 
у справі є втручанням у здій¬ 
снення правосуддя, що супер¬ 
ечить частинам 1 і 2 ст. 126, ч. 1 
ст. 129 Конституції України» [9; 
2011. - № 23. - Ст. 965]. 

На підставі цієї правової 
позиції КС України ч. 3 ст. 25 
Закону України «Про Вищу раду 
юстиції» була викладена в такій 
редакції: «У зв'язку з виконан¬ 
ням доручення член Вищої ради 
юстиції може витребувати закін¬ 
чені розглядом судові справи (їх 
копії), ознайомлюватися з судо¬ 
вими справами, розгляд яких 
не закінчено, отримувати пояс¬ 
нення від суддів чи прокурорів, 
робити відповідні запити, копії, 
вивчати особові справи суддів і 
прокурорів». Окрім того, членам 
Вищої ради юстиції заборонено 
витребувати оригінали судових 
справ, розгляд яких не закінчено 
(ч. 4 ст. 25 цього Закону). 

Необхідно позитивно оці¬ 
нити вищевказану правову 
позицію КС України, який став 
на захист принципу незалеж¬ 
ності суддів. Однак залиша¬ 
ється ще одна проблема, яка 
потребує вирішення. Після роз¬ 
гляду справи у першій інстанції 
законодавство надає зацікавле¬ 
ним особам право на перегляд 
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рішення суду в апеляційній та 
касаційній інстанціях. Ситуації, 
коли громадяни подають скарги 
до ВККС України або ВРЮ одно¬ 
часно із оскарженням рішення у 
вищих судових органах є непо¬ 
одинокими. За наявності відпо¬ 
відних підстав ВРЮ або ВККС 
України розпочинають прова¬ 
дження з притягнення судді до 
дисциплінарної відповідаль¬ 
ності або звільнення з посади 
за порушення присяги. Проце¬ 
дури апеляційного й касаційного 
перегляду судових актів за чин¬ 
ним законодавством є досить 
довготривалими, вони займають 
декілька місяців. У цей же час 
ВРЮ проводить перевірку фак¬ 
тів викладених у заяві скаржника 
й витребує із суду першої та/або 
апеляційної інстанцій матеріали 
справи, остаточне рішення за 
якою ще не ухвалене, бо три¬ 
вають процедури оскарження. 
При цьому ВРЮ дає оцінку 
правовим і фактичним обстави¬ 
нам справи з точки зору закон¬ 
ності дій судді, який постановив 
рішення у справі. У такій ситу¬ 
ації порушується низка важли¬ 
вих принципів судової влади, 
зокрема незалежність й неупе¬ 
редженість суддів, створюються 
штучні перешкоди для постанов-
лення об'єктивного й справед¬ 
ливого остаточного рішення у 
справі. Усе це супроводжується 
непрямим тиском на суд вищої 
інстанції, який здійснює пере-

гляд справи. ВРЮ, порушуючи 
всі існуючи стандарти належ¬ 
ного судочинства, виступає як 
ще одна судова інстанція, звіль¬ 
няючи суддів за рішення, які 
не отримали остаточної оцінки 
вищих судових органів. Відпо¬ 
відно в таких випадках не можна 
встановити, чи мало місце у діях 
судді завідоме порушення при¬ 
сяги і чинного законодавства, 
чи йдеться про судову помилку, 
яка не може бути підставою 
для юридичної відповідальності 
судді. Вважаємо, що для вирі¬ 
шення даної проблеми необ¬ 
хідно вжити комплексні заходи, 
спрямовані на посилення про¬ 
цесуальних гарантій незалеж¬ 
ності суддів, внести зміни як до 
процесуального законодавства, 
так і до законодавства про судо¬ 
устрій. 

Відповідно до ч. 5 ст. 46 
Закону України «Про Вищу раду 
юстиції» за наслідками розгляду 
скарг на рішення ВККС України 
щодо притягнення судді до дис¬ 
циплінарної відповідальності 
ВРЮ уповноважена: 

1) задовольнити скаргу 
судді чи особи, що ініціювала 
питання про дисциплінарну від¬ 
повідальність судді, скасувати 
рішення про притягнення його 
до дисциплінарної відповідаль¬ 
ності і закрити дисциплінарне 
провадження; 

2) задовольнити скаргу 
повністю чи частково і змінити 

2013/122 201 



ПРОБЛЕМИ ЗАКОННОСТІ 

рішення ВККС України; 
3) залишити скаргу без 

задоволення, а рішення ВККС -
без зміни. 

Відповідно до п. 15.8 Регла¬ 
менту ВККС України у разі 
визнання судом незаконним 
рішення Комісії, прийнятого в 
дисциплінарному провадженні, 
із зобов'язанням вчинення пев¬ 
них дій із повторного розгляду 
скарги (заяви) щодо поведінки 
судді, яка може мати наслідком 
дисциплінарну відповідальність 
судді, чи дисциплінарної справи, 
Комісія вирішує питання про 
порядок та строки повторного 
розгляду такого питання, а також 
визначає члена Комісії, який у 
разі необхідності здійснюватиме 
перевірку даних про наявність 
підстав для притягнення судді 
до дисциплінарної відповідаль¬ 
ності чи перевірку даних про 
наявність підстав для відкриття 
дисциплінарної справи [12]. 

За даними ВРЮ, у 2011 р. 
нею розглянуто 27 скарг суд¬ 
дів на рішення ВККС України 
(на 7 більше, ніж у 2010 р.). За 
результатами розгляду Радою 
прийнято рішення про задово¬ 
лення скарг 20 суддів районних 
(міських) судів. За матеріалами 
45 перевірок прийнято ухвали та 
визнано відсутніми підстави для 
відкриття дисциплінарних про¬ 
ваджень стосовно 131 судді [5]. 

Ще одним наслідком судо¬ 
вої реформи стало чітке унор-

мування процедури судового 
оскарження рішень найвищих 
органів державної влади. Ці 
питання регламентовані ст. 171 1 

КАС України, яка встановлює 
особливості провадження у 
справах щодо оскарження актів, 
дій чи бездіяльності Верховної 
Ради, Президента, ВРЮ, ВККС 
України. Якщо до ухвалення 
Законом України «Про внесення 
змін до деяких законодавчих 
актів України щодо недопу¬ 
щення зловживань правом на 
оскарження» від 13.05.2010 р 
[9; 2010. - № 37. - Ст. 1242] 
оскарження вищевказаних актів 
відбувалося за загальними пра¬ 
вилами визначення підсудності 
адміністративних справ (тобто 
до окружних адміністративних 
судів), то після набуття чинності 
цим Законом у ВАС України було 
створено спеціальну палату, яка 
набула виключних повноважень 
із розгляду і вирішення скарг 
на рішення, дії та бездіяльність 
найвищих органів держави, 
включаючи органи судоустрою 
(п'ята палата ВАС України) [7]. У 
2012 р. п'яту судову палату ВАС 
України ліквідовано, а її повно¬ 
важення передано спеціально 
утвореним колегіям цього суду. 

Адміністративна справа 
щодо оскарження дії чи безді¬ 
яльності Верховної Ради Укра¬ 
їни, Президента України, ВРЮ, 
а також рішень, дій чи безді¬ 
яльності ВККС України вирішу-
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ється колегією суддів у складі 
не менше п'яти суддів протягом 
розумного строку, але не пізніше 
одного місяця після відкриття 
провадження у справі. 

Деякі процедурні аспекти 
оскарження рішень, дій та без¬ 
діяльності вищих органів дер¬ 
жавної влади до ВАС України 
викликали критику експертів. 
Зокрема, п. 6 ст. 171 1 КАС Укра¬ 
їни встановлює, що рішення 
ВАС України щодо оскарження 
актів, дій чи бездіяльності Вер¬ 
ховної Ради, Президента, ВРЮ, 
а також рішень, дій чи бездіяль¬ 
ності ВККС України є остаточ¬ 
ними і не підлягають перегляду 
в апеляційному чи касаційному 
порядку. Як бачимо, законо¬ 
давець при проведенні судо¬ 
вої реформи обмежив консти¬ 
туційне право на оскарження 
судового рішення по такій важ¬ 
ливій категорії справ, не наві¬ 
вши жодних аргументів щодо 
останнього. Їх розгляд ВАС Укра¬ 
їни як вищим спеціалізованим 
судом, що належить до вищих 
судових органів України, без¬ 
умовно, надає певні гарантії для 
справедливого й компетентного 
вирішення справи. Аналогічну 
позицію висловив і КС України в 
рішенні у справі про підсудність 
окремих категорій адміністра¬ 
тивних справ від 29.08.2012 р., 
підкресливши, що відповідне 
регулювання підсудності окре¬ 
мих категорій адміністративних 

справ забезпечує передумови 
для неупередженого здійснення 
правосуддя ВАС України як 
судом першої інстанції про¬ 
тягом розумного строку, закрі¬ 
плює гарантії справедливого 
судового розгляду справи та 
встановлює порядок ухвалення 
судом обґрунтованого і закон
ного рішення [9; 2012. - № 70. 
- Ст. 2840]. Утім, на наше пере¬ 
конання, за даною категорією 
справ має бути передбачено 
право на перегляд відповідного 
судового рішення, приміром, 
до Верховного Суду України як 
найвищого судового органу в 
системі судоустрою. Як аргу¬ 
мент можна навести позицію КС 
України у вищенаведеній справі, 
який підкреслив, що «юридичні 
форми реалізації повноважень 
Верховною Радою України, Пре¬ 
зидентом України, ВРЮ та ВККС 
України мають важливе зна¬ 
чення для держави та суспіль¬ 
ства, стосуються прав і свобод 
громадян, формування і функці¬ 
онування суддівського корпусу» 
[9; 2012. - № 70. - Ст. 2840]. 

Аналіз практики діяльності 
ВАС України по розгляду справ 
про оскарження актів і дій Вищої 
ради юстиції й ВККС України 
дозволяє відмітити цікаві тен¬ 
денції. Основною із них є те, 
що частка задоволення позовів 
осіб, незадоволених рішеннями 
цих органів, є досить незна¬ 
чною. За даними ВАС України, 
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у 2011 р. цей суд по першій 
інстанції розглянув 44 справи 
щодо оскарження актів, дій чи 
бездіяльності Вищої ради юсти¬ 
ції, з яких у 43 справах судом 
прийнято постанову про від¬ 
мову в задоволенні позову і 86 
справ щодо оскарження актів, 
дій чи бездіяльності ВККС Укра¬ 
їни, з яких у 76 справах судом 
прийнято постанову про від¬ 
мову в задоволенні позову [1]. У 
2012 р. ці тенденції збереглися. 
У першому півріччі 2012 р. ВАС 
України ухвалив постанови у 10 
справах про оскарження актів, 
дій чи бездіяльності ВРЮ та у 89 
аналогічних справах стосовно 
ВККС України. Вимоги позива¬ 
чів відхилено у 98 % справ. При 
цьому спостерігаються тенден¬ 
ції до зменшення на 24 % кіль¬ 
кості справ щодо оскарження 
актів, дій чи бездіяльності ВРЮ 
й збільшення на 16 % кількості 
справ за позовами до ВККС 
України [2]. 

Можна навести й інші цифри. 
За даними ВАС України упро¬ 
довж 2010 р. цим судом у першій 
інстанції розглянуто 24 справи 
про оскарження рішень Верхо¬ 
вної Ради України, Президента 
України та ВРЮ, пов'язаних зі 
звільненням суддів з посади. У 
20 із них предметом оскарження 
були акти щодо звільнення суд¬ 
дів з посади в разі порушення 
ними присяги та в 4 - акти про 
звільнення суддів з інших під-

став, у тому числі в одній справі 
заявлена вимога про зміну фор¬ 
мулювання звільнення судді та 
у 3-х справах - про визнання 
незаконними постанов Вер¬ 
ховної Ради України, ВРЮ та 
Указу Президента України про 
звільнення судді з посади у 
зв'язку із закінченням строку, 
на який його було призначено. 
За результатами розгляду ВАС 
України прийнято 19 постанов 
та постановлено одну ухвалу, з 
яких: а) про задоволення позо¬ 
вних вимог повністю - у двох 
справах; б) про часткове задо¬ 
волення позовних вимог - у 8 
справах; в) про відмову в позові 
- у 9 справах; г) в одній справі 
провадження закрито у зв'язку 
з відмовою позивача від позову. 
Отже, частка повного задово¬ 
лення вимог позивачів складає 
10,5 %, а часткового задово¬ 
лення - 42 % від загальної кіль¬ 
кості справ даної категорії. При 
цьому задоволення позовних 
вимог у повному обсязі мало 
місце з підстави порушення від¬ 
повідачем процедури прийняття 
рішення про звільнення судді за 
порушення присяги і відсутністю 
особливих обставин, з якими 
законодавство України пов'язує 
звільнення судді за порушення 
присяги [10]. 

Наведені статистичні дані 
дозволяють констатувати нее¬ 
фективність судового оскар¬ 
ження актів ВРЮ і ВККС Укра-
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їни. Така ситуація спричинена 
низкою чинників суб'єктивного 
і об'єктивного характеру. До 
суб'єктивних чинників належить 
насамперед те, що судді ВАС 
України, уповноважені розгля¬ 
дати й вирішувати скарги на дії 
та бездіяльність ВРЮ і ВККС 
України, самі можуть стати 
суб'єктами юридичної відпові¬ 
дальності. Питання притягнення 
суддів вищих спеціалізованих 
судів з посад і звільнення їх за 
порушення присяги вирішує 
ВРЮ, а отже, судді ВАС України 
позбавлені процедурних гаран¬ 
тій власної незалежності й недо¬ 
торканності при розгляді позовів 
проти цього органу. На цей факт 
звернув увагу Європейський суд 
з прав людини у рішенні у справі 
судді О. Волкова проти України 
від 09.01.2013 р. [4; 14]. 

До об'єктивних чинників 
належить обмеженість повно¬ 
важень ВАС України при вирі¬ 
шенні позовів проти ВРЮ і ВККС 
України. Так, відповідно до п. 5 
ст. 171 1 КАС України за наслід¬ 
ками розгляду справи ВАС Укра¬ 
їни може: 1) визнати акт Верхо¬ 
вної Ради, Президента, ВРЮ, 
рішення ВККС України незакон¬ 
ним повністю або в окремій його 
частині; 2) визнати дії чи без¬ 
діяльність відповідних органів 
протиправними, зобов'язати їх 
учинити необхідні дії. Отже, ВАС 
України вправі скасувати пев¬ 
ний оскаржуваний акт ВРЮ або 

ВККС України і зобов'язати від¬ 
новити порушене право, однак 
він не в змозі змінити ситуацію, 
оскільки не вправі постановити 
нове рішення по справі. Вико¬ 
нання ж вимог ВАС України 
повністю залежить від органу, 
якому адресована відповідна 
вимога, і на практиці немає 
примусового механізму їх вико¬ 
нання. Така обмеженість повно¬ 
важень ВАС України призводить 
до неналежного рівня розгляду 
вказаних вище питань. Примі¬ 
ром, у справах про звільнення 
суддів ВАС України позбавлений 
можливості поновити суддю на 
посаді, що, на думку Євросуду, 
«призводить до суттєвої правової 
невизначеності відносно право¬ 
вого ефекту рішень ВАС України» 
(п. 125 Рішення Євросуду у справі 
судді О. Волкова проти України 
від 09.01.2013 р.) [14]. 

Підсумовуючи викладене, 
варто відзначити, що інститут 
оскарження рішень ВККС Укра¬ 
їни і ВРЮ щодо притягнення 
суддів до юридичної відпові¬ 
дальності має забезпечувати 
незалежний, об'єктивний, неу-
переджений і справедливий 
розгляд суддівських порушень 
органами, до компетенції яких 
це віднесено законом. Для поси¬ 
лення ефективності перегляду 
ВАС України цієї категорії спо¬ 
рів варто розширити його про¬ 
цесуальні правомочності щодо 
відновлення порушених прав 
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суддів, які оскаржують рішення 
ВРЮ і ВККС України. Доцільно 
також передбачити можливість 
перегляду рішень ВАС України 
по цій категорії справ у Верхо-

вному Суді України як найви¬ 
щому судовому органі країни. 
Останнє сприятиме незалеж¬ 
ності й неупередженості судо¬ 
вого розгляду. 
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ПРОБЛЕМЫ ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 
КОМИССИИ СУДЕЙ УКРАИНЫ И ВЫСШЕЙ РАДЫ ЮСТИЦИИ 

ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ СУДЕЙ К ЮРИДИЧЕСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
Овчаренко Е. Н. 

В статье анализируется процедура обжалования решений Высшей квалификационной 
комиссии судей Украины и Высшего совета юстиции по привлечению судей к юридической 
ответственности. Обосновываются предложения по усовершенствованию законодательства, 
регулирующего данную процедуру. 

Ключевые слова: Высшая квалификационная комиссия судей Украины, Высший совет 
юстиции, Высший административный суд Украины, юридическая ответственность судьи. 
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PROCEDURE OF APPEAL OF DECISIONS OF THE HIGHER 
QUALIFICATION COMMISSION AND THE HIGHER COUNCIL OF JUSTICE 

OF UKRAINE IN THE CASES OF LIABILITY OF JUDGES 
Ovcharenko E. N. 

The author analyzes procedure f appeal of decisions of the Higher Qualification Commission 
and the Higher Council of Justice of Ukraine when a judge is brought under legal responsibility. 
Some propositions on improvement of the legislation, that regulates this procedure are presented. 

Key words: Higher Qualification Commission of Judges of Ukraine, Higher Council of Justice, 
Higher Administrative court of Ukraine, legal responsibility of judge. 
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ПРАВОВА ПРИРОДА ОБВИНУВАЛЬНОЇ 
ПРОМОВИ ПРОКУРОРА ТА ВИМОГИ ДО НЕЇ 

Розглядаються питання форми та змісту обвинувальної промови прокурора, а також 
визначення її правової природи. Аналізуються вимоги до промови державного обвинувача. 
Формулюється авторське визначення обвинувальної промови прокурора. 

Ключові слова: прокурор, підтримання державного обвинувачення, обвинувальна про¬ 
мова, судові дебати, кримінальне провадження. 

Актуальність дослідження 
обраної теми зумовлена прий¬ 
няттям нового Кримінального 
процесуального кодексу України 
(далі - КПК України) та необхід¬ 
ністю перегляду у зв'язку з цим 
тактики і методики участі про¬ 
курора у кримінальному про¬ 
вадженні на всіх його стадіях, 
одним із важливих моментів якої 
є проголошення прокурором 
обвинувальної промови. 

Проблематика обвину¬ 
вальної промови прокурора 
була предметом дослідження 
Е. Р. Галімова, П. М. Каркача, 

В. П. Коржа, В. Т. Маляренка, 
І. Є. Марочкіна, Г. П. Середи та 
інших учених. Проте в умовах 
дії нового КПК України вказані 
питання комплексно досі не 
досліджувалися. Вказана про¬ 
галина потребує відповідного 
теоретичного заповнення і роз¬ 
роблення на цій основі науково 
обґрунтованих вимог до форми 
та змісту обвинувальної про¬ 
мови прокурора. 

У науковій юридичній 
літературі правова природа 
обвинувальної промови про¬ 
курора до кінця не розкрита. 
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Приміром , В . В . Долежан та 
Ю. Є. Полянський визначають 
судову промову як форму акту-
волевиявлення прокурора, яка 
використовується в судовому 
кримінальному процесі [8, c. 55]. 
У працях інших науковців обви¬ 
нувальна промова характеризу¬ 
ється як підсумок всієї роботи 
прокурора у кримінальному про¬ 
вадженні, його виступ тощо. 

Певні ускладнення у визна¬ 
ченні правової природи обви¬ 
нувальної промови прокурора 
створює той факт, що ані КПК 
України, ані Закон України «Про 
прокуратуру» не містять будь-
яких вимог до оформлення 
обвинувальної промови проку¬ 
рора. З огляду на те, що вона 
проголошується усно, обвину¬ 
вальну промову не можна роз¬ 
глядати як якийсь документ. 
Проте відповідно до п. 22 наказу 
Генерального прокурора Укра¬ 
їни «Про організацію діяль¬ 
ності прокурорів у криміналь¬ 
ному провадженні» № 4-гн від 
19.12.2012 р., готуючись до 
судових дебатів, прокурори 
мають складати письмові про¬ 
мови або їх тези [10]. Вказана 
вимога має внутрішньо-органі¬ 
заційний характер і не позна¬ 
чається на правових наслідках 
обвинувальної промови, проте 
її додержання дає можливість 
вищим прокурорам оцінити 
законність й обґрунтованість 
позиції прокурора під час судо-

вого розгляду, належно органі¬ 
зувати роботу щодо оскарження 
судових рішень тощо. 

Відповідно до ст. 364 КПК 
України прокурор проголошує 
обвинувальну промову в судо¬ 
вих дебатах, які слідують після 
закінчення з'ясування обставин 
і перевірки їх доказами. Правову 
природу промови прокурора 
значною мірою визначає спе¬ 
цифіка даного етапу судового 
розгляду. Так, у науковій юри¬ 
дичній літературі судові дебати 
визначаються як самостійна 
частина судового розгляду, коли 
учасники судового провадження 
виступають із промовами, в яких 
оцінюють обставини, установ¬ 
лені під час кримінального про¬ 
вадження, та досліджені докази, 
обґрунтовуючи свої висновки 
з питань, що підлягають вирі¬ 
шенню судом при постановленні 
судового рішення, з метою схи¬ 
ляння суду до прийняття позиції 
промовця [5, c. 115]. Оскільки 
дана частина судового розгляду 
є заключною, то це відповідним 
чином позначається і на обвину¬ 
вальній промові прокурора, яка 
підсумовує дані судового роз¬ 
гляду, безпосередньо базуючись 
на них. 

Оскільки прокурор проголо¬ 
шує обвинувальну промову на 
початку судових дебатів, а після 
цього з промовами виступають 
потерпілий, захисник, обвину¬ 
вачений, інші учасники судо-
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вого провадження, відбувається 
обмін репліками тощо, то можна 
стверджувати, що саме про¬ 
голошена прокурором обвину¬ 
вальна промова визначає зміст 
і спрямованість судових дебатів. 
У цьому сенсі промова захис¬ 
ника і виступи інших учасників 
судового провадження являють 
собою відповіді на обвинувальну 
промову прокурора. У підсумку 
вона лягає в основу ухвалення 
вироку суду, адже формування 
внутрішнього переконання у 
суддів значною мірою відбува¬ 
ється під час судових дебатів, 
коли всі їх учасники намагаються 
довести суду відповідність своєї 
позиції дослідженим у судовому 
розгляді доказам [6, c. 753]. 

При цьому, на відміну від 
інших учасників судового провад
ження, які виступають у судових 
дебатах з промовами, прокурор 
реалізує свою виключну функ¬ 
цію підтримання державного 
обвинувачення. її зміст, вихо¬ 
дячи із п. 3 ч. 1 ст. 3 КПК України, 
становить процесуальна діяль¬ 
ність прокурора, що полягає в 
доведенні перед судом обвину¬ 
вачення з метою забезпечення 
кримінальної відповідальності 
особи, яка вчинила кримінальне 
правопорушення. Отже, про¬ 
мова прокурора спрямована на 
формування внутрішнього пере¬ 
конання судді у вчиненні певною 
особою діяння, передбаченого 
Законом України про кримі-

нальну відповідальність . Тобто, 
промова прокурора у судових 
дебатах завжди є обвинуваль¬ 
ною, проголошується на вико¬ 
нання відповідної конституцій¬ 
ної функції прокуратури України 
і є конкретним зовнішнім вира¬ 
зом процесуальної позиції про¬ 
курора, яку він займає в судо¬ 
вому провадженні в суді першої 
інстанції. 

Таким чином, обвинувальна 
промова прокурора у суді є під¬ 
сумком його участі у судовому 
розгляді й покликана увібрати 
в себе всі досягнуті прокурором 
при цьому результати, виступа¬ 
ючи певною «квінтесенцією» не 
лише попередньої його діяль¬ 
ності з підтримання державного 
обвинувачення, а й всієї участі 
в кримінальному провадженні. 
Підстави для такого висно¬ 
вку дають нам положення ч. 2 
ст. 37 КПК України, відповідно 
до якої прокурор здійснює свої 
повноваження у кримінальному 
провадженні з його початку до 
завершення. Отже, базис обви¬ 
нувальної промови складають 
дані досудового розслідування, 
які лягли в основу затвердже¬ 
ного прокурором обвинуваль¬ 
ного акта, що згідно із ч. 1 ст. 337 
КПК України визначає межі судо¬ 
вого розгляду, які пройшли від¬ 
повідну перевірку перед судом. 

Проте необхідно звернути 
увагу на зворотній негативний 
аспект такої ситуації, що іноді 
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спостерігається на практиці 
й полягає у фактичній підміні 
обвинувальної промови проку¬ 
рора даними обвинувального 
акта (коли прокурори - державні 
обвинувачі при виголошенні 
обвинувальної промови майже 
дослівно повторюють обвину¬ 
вальний акт). Оскільки обвину¬ 
вальний акт становить підсумок 
лише досудового розслідування, 
а обвинувальна промова - судо¬ 
вого розгляду, який має якісно 
іншу форму дослідження дока¬ 
зів, то остання апріорі має бути 
збагаченою і доповненою його 
даними. З іншого боку, змістовна 
частина обвинувального акта 
і промови прокурора не пови¬ 
нні мати істотних відмінностей, 
крім випадків попередньої зміни 
прокурором обвинувачення або 
висунення додаткового обви¬ 
нувачення (статті 338-339 КПК 
України), оскільки процесуальна 
лінія, якої дотримується про¬ 
курор у кримінальному прова¬ 
дженні, не може змінюватися 
довільно. 

У науковій юридичній літера¬ 
турі висловлюється правильна 
думка, що промова прокурора 
у судових дебатах є підсумком 
всієї роботи правоохоронних 
органів щодо кримінального 
переслідування особи, завдан¬ 
ням якої є допомогти суду сфор¬ 
мувати внутрішнє переконання, 
спрямувати суд на постанов-
лення законного, обґрунтова-

ного і справедливого вироку [7, 
c. 216]. Тому, оскільки промова 
прокурора, з одного боку, є під¬ 
сумком його участі у судовому 
розгляді, а з іншого - передує 
прийняттю судом остаточного 
рішення у кримінальному про¬ 
вадженні, вона має містити від¬ 
повіді на всі ті питання, які суд 
вирішує при ухваленні вироку. 

У зв'язку із цим, з урахуван¬ 
ням ст. 368 КПК України, можна 
сформулювати такі елементи 
обвинувальної промови проку¬ 
рора: 1) звернення до суду, учас¬ 
ників судового провадження та 
присутніх у судовому засіданні; 
2) оцінка суспільної небезпеч¬ 
ності вчиненого кримінального 
правопорушення; 3) фабула 
кримінального правопорушення 
- короткий виклад фактичних 
обставин провадження, вста¬ 
новлених під час судового роз¬ 
гляду; 4) аналіз і оцінка дослі¬ 
джених у суді доказів, поданих 
як стороною обвинувачення, так 
і стороною захисту, як тих, що 
підтверджують обвинувачення, 
так і тих, що його спростову¬ 
ють; 5) обґрунтування юридич¬ 
ної кваліфікації кримінального 
правопорушення із посилан¬ 
ням на статтю (частину статті) 
закону України про кримінальну 
відповідальність; 6) зазна¬ 
чення обставин, що обтяжують 
чи пом'якшують покарання; 
7) характеристика особи обви¬ 
нуваченого; 8) характеристика 
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особи та поведінки потерпілого; 
9) пропозиція з приводу виду та 
міри покарання; 10) пропозиція 
щодо відшкодування завданої 
кримінальним правопорушен¬ 
ням шкоди; 11) міркування з при¬ 
воду майна, на яке накладено 
арешт, речових доказів і докумен¬ 
тів, процесуальних витрат, захо¬ 
дів забезпечення кримінального 
провадження; 12) аналіз причин 
та умов, які сприяли вчиненню 
кримінального правопорушення, 
і пропозиції щодо їх усунення. 
При цьому всі елементи обви¬ 
нувальної промови необхідно 
сприймати в єдності й цілісності, 
вони є взаємопов'язаними й 
логічно взаємообумовленими 
між собою. 

Досягнення завдань, які 
ставить перед собою прокурор 
у судовому кримінальному про¬ 
вадженні в суді першої інстан¬ 
ції, безпосередньо залежать від 
якості його обвинувальної про¬ 
мови. Е. Р. Галімов справедливо 
відзначає, що від того, наскільки 
прокурор зуміє грамотно і пере¬ 
конливо викласти позицію обви¬ 
нувачення та докази, які її під¬ 
тверджують, настільки він зможе 
залучити на свій бік слухачів, 
переконати їх у своїй правоті, 
у правильності обраної пози¬ 
ції, і від цього залежить, яким 
буде прийняте судом рішення 
[1, c. 121]. Якість обвинувальної 
промови досягається за допо¬ 
могою поєднання кількох аспек-

тів, серед яких дослідники виді¬ 
ляють: конструктивний (завдяки 
якому суду надається вичерп¬ 
ний аналіз доказів та висно¬ 
вки, що підтверджують винність 
обвинуваченого); комунікатив¬ 
ний (забезпечує досягнення пси¬ 
хологічного контакту з суддями 
та всіма учасниками процесу); 
організаційний (виражається у 
зібраності, цілеспрямованості, 
подоланні перешкод, які вини¬ 
кають у процесі підтримання 
державного обвинувачення); 
соціальний (визначає етичні і 
правові форми, в яких здійсню¬ 
ється підтримання державного 
обвинувачення) [2, c. 275, 276]. 

На наш погляд, якість обви¬ 
нувальної промови визнача¬ 
ється ступенем її відповідності 
певним загальним вимогам, 
серед яких необхідно виділити 
такі: 

Змістовність. Промова має 
бути глибокою за змістом та 
містити в собі оцінку всіх дослі¬ 
джених у судовому розгляді 
обставин, а також соціальної 
шкоди, заподіяної злочином, 
що дає змогу переконати суд, 
інших учасників судового прова¬ 
дження та всіх присутніх у судо¬ 
вому засіданні у справедливості 
й обґрунтованості засудження 
винного. Це передбачає доско¬ 
нале знання прокурором матері¬ 
алів провадження і його тверду 
переконаність у правильності 
своєї позиції. Як справедливо 
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наголошується у науковій юри¬ 
дичній літературі, прокурор 
зможе переконати суд і слуха¬ 
чів у доведенні обвинувачення 
лише в тому разі, коли він кон¬ 
кретно й ретельно проаналізує 
всі докази і переконається осо¬ 
бисто, що вони підтверджують 
пред'явлене обвинувачення [3, 
c. 141]. 

Конкретність. Промова 
не повинна містити загаль¬ 
них, абстрактних декларацій, 
питань, що не стосуються судо¬ 
вого провадження. Прокурор 
має дотримуватися конкретних 
фактів і обставин, що були пред¬ 
метом судового дослідження. У 
промові прокурор повинен чітко 
висловити свою думку відносно 
виду і конкретної міри пока¬ 
рання за вчинений злочин та з 
інших питань, які охоплюються її 
предметом [6, c. 144]. Ця вимога 
передбачає дотримання про¬ 
курором ознаки визначеності, 
тобто зрозумілості й точності 
доказів, що ґрунтується на 
одному з найважливіших зако¬ 
нів формальної логіки - законі 
тотожності, порушення якого 
призводить до нестійкості думки, 
руйнування власних доказів [7, 
c. 224]. 

Обґрунтованість. Кожне 
положення промови має бути 
обґрунтоване доказами, що 
робить висновки прокурора оче¬ 
видними для суду і всіх присут¬ 
ніх. Дослідники наголошують, 

що внутрішнє переконання про¬ 
курора має бути обґрунтоване 
наявними доказами так, щоб 
являти собою єдино можливий 
висновок із матеріалів справи, а 
його основою є докази, зібрані, 
перевірені й розглянуті в уста¬ 
новленому законом порядку 
всебічно, повно та об'єктивно 
[11, c. 169]. Таким чином, в обви¬ 
нувальній промові неприпусти¬ 
мими є бездоказові твердження, 
поверхові судження, а також 
висновки, які не випливають із 
досліджених у судовому роз¬ 
гляді обставин відповідно до 
законів логіки. 

Ясність і чіткість. Промова 
має бути логічно послідовною, 
такою, щоб її зміст був доступ¬ 
ним, зрозумілим і переконли¬ 
вим, сприймався легко й одно¬ 
значно і не допускав сумнівів 
чи непевності у процесуальній 
позиції прокурора. Як справед¬ 
ливо вказує Ю. Є. Вінокуров, 
промова прокурора повинна 
бути не тільки професійна, пере¬ 
конлива логікою дослідження і 
пред'явлення доказів, аналізом 
законодавства, але і дохідлива 
для сприйняття непрофесіо-
налів за своєю формою, емо¬ 
ційною напруженістю, чіткістю 
структури і виразу думки [9, 
c. 317]. 

Культура і грамотність. У 
роботах з юридичної деонтоло¬ 
гії наголошується, що прокурору 
слід мати не тільки необхідну 
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правову підготовку, але й висо¬ 
кий рівень загальної і профе¬ 
сійної культури. Це особливо 
важливо, коли прокурори беруть 
участь в судовому розгляді кри¬ 
мінальних справ, оскільки судо¬ 
вий процес, що відбувається в 
умовах гласності, вимагає від 
прокурора витримки, корек¬ 
тності і ввічливості [12, c. 91]. 
Крім цих загальних вимог варто 
відзначити, що промова пови¬ 
нна викладатися мовою судо¬ 
вого провадження, з додержан¬ 
ням норм офіційно-ділового 
стилю, із застосуванням прийо¬ 
мів ораторського мистецтва. На 
жаль, як показує практика, саме 
ця вимога до промов державних 
обвинувачів найчастіше ігнору¬ 
ється прокурорами, хоча її важ¬ 
ливість значно підвищується в 
умовах розширення засад зма¬ 
гальності на стадії судового роз¬ 
гляду, а також запровадження 
суду присяжних відповідно до 
нового КПК України. 

Наведені положення не 
вичерпують усіх можливих вимог 
до обвинувальної промови про¬ 
курора. При цьому всі вони 
мають розглядатися в єдності та 
взаємозв'язку, оскільки обумов¬ 
люють і доповнюють одна одну. 

Можна стверджувати, що 
саме у проголошенні обвину¬ 
вальної промови найбільш нао¬ 
чно виявляється рівень квалі¬ 
фікації державного обвинувача, 
знання ним фактичних обставин 

і чинного законодавства. При 
цьому державний обвинувач 
повинен пам'ятати, що, на вико¬ 
нання вимог ч . 3 ст. 10 Кодексу 
професійної етики та поведінки 
працівників прокуратури, своєю 
самовідданістю, неупередже¬ 
ністю, сумлінним виконанням 
службових обов'язків він пови¬ 
нен сприяти підвищенню авто¬ 
ритету прокуратури та зміц¬ 
ненню довіри громадян до неї 
[4]. 

З метою повного додер¬ 
жання вказаних вимог, і, як наслі¬ 
док, підвищення якості обвину¬ 
вальних промов видається за 
доцільне розподіляти обов'язки 
із підтримання державного 
обвинувачення на тих прокурор¬ 
ських працівників, які володіють 
навиками публічних виступів, 
здатні переконливо і грамотно 
викладати свої думки. З цими 
працівниками необхідно прово¬ 
дити спеціальні курси і тренінги 
з ораторського мистецтва, що 
мають насамперед практичне 
спрямування. Також позитив¬ 
ною практикою в цьому відно¬ 
шенні можна вважати прове¬ 
дення щорічного конкурсу серед 
працівників органів прокуратури 
на кращого державного обвину¬ 
вача, який повинен охоплювати 
якомога більшу кількість співро¬ 
бітників прокуратури. 

З урахуванням викладеного, 
обвинувальна промова про¬ 
курора може бути визначена 
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як вербальний акт державного 
обвинувача, який підсумовує 
діяльність прокурора в кон¬ 
кретному кримінальному про¬ 
вадженні і виражає остаточно 
сформульоване твердження 
щодо вчинення певною особою 
діяння, передбаченого законом 
України про кримінальну відпо¬ 
відальність та пов'язаних із цим 
питань правового характеру. 
Належне виголошення проку¬ 
рором обвинувальних промов 

дає змогу не лише забезпечити 
виконання завдань криміналь¬ 
ного провадження, а й сприяє 
утвердженню авторитету про¬ 
куратури як органу державної 
влади і конкретного прокурора 
як її представника в очах сус¬ 
пільства. З огляду на це, дер¬ 
жавні обвинувачі та керівники 
відповідних прокуратур повинні 
забезпечити підвищення про¬ 
фесійної майстерності у даному 
напрямі. 
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ПРАВОВАЯ ПРИРОДА ОБВИНИТЕЛЬНОЙ РЕЧИ ПРОКУРОРА 
И ТРЕБОВАНИЯ К НЕЙ 

Лапкин А. В. 
Рассматриваются проблемы формы и содержания обвинительной речи прокурора, а 

также определение ее правовой природы. Анализируются требования к речи государствен¬ 
ного обвинителя. Формулируется авторское определение обвинительной речи прокурора. 

Ключевые слова: прокурор, поддержание государственного обвинения, обвинительная 
речь, судебные дебаты, уголовное производство. 
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LEGAL NATURE OF AN ACCUSATORY SPEECH OF THE 
PROSECUTOR AND REQUIREMENT TO IT 

Lapkin A. V. 
Problems of form and content of an accusatory speech of the prosecutor, and also definition 

of her legal nature are considered. Requirements to speech of the state accuser are analyzed. 
Author's definition of an accusatory speech of the prosecutor is formulated. 

Key words: prosecutor, maintenance of the state charge, accusatory speech, judicial debate, 
criminal proceedings. 
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ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ 
ПРАВОВОГО СТАТУСУ СЕЛИЩА МІСЬКОГО ТИПУ 

ЯК АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ОДИНИЦІ 
Досліджуються наукові погляди відносно проблеми правового статусу селища міського 

типу як адміністративно-територіальної одиниці України. Здійснюється спроба внести деякі 
вагомі пропозиції щодо вдосконалення законодавства, створення ефективних рекомендацій 
та механізмів забезпечення реформування територіального устрою України. 

Ключові слова: адміністративно-територіальна одиниця, міський населений пункт, сели¬ 
ще міського типу, селище, органи місцевого самоврядування. 

В Україні станом на 
01.01.2012 р. налічується 29794 
населених пункти, серед яких 
459 міст і 885 селищ міського 
типу, котрі становлять міські 
поселення [3]. Хоча де-юре 
немає таких адміністративно-
територіальних одиниць як 
селище міського типу, однак ста¬ 
тистика цих одиниць існує. 

Населені пункти мають важ¬ 
ливе значення як форма органі¬ 
зації суспільного виробництва, 
розселення людей і форма 
забезпечення життєдіяльності 
населення. У них зосереджено 
виробничі, трудові, енергетичні, 
інтелектуальні та інші ресурси. 
Вони є місцем проживання, а 
також відпочинку людей, тобто 
складають повноцінне серед¬ 
овище їх проживання. Усе це 

відіграє важливу роль у забез¬ 
печенні матеріального благопо¬ 
луччя, духовного, морального 
розвитку людини, суспільства 
й кожного індивіда окремо [2, 
с. 188]. 

Адміністративно-територі¬ 
альний устрій сучасної Укра¬ 
їни сформувався ще за радян¬ 
ських часів, що робить питання 
визначення категорії селища та 
інших міських населених пунктів 
досить актуальним й закономір¬ 
ним. Необхідність удосконалення 
адміністративно-територіального 
устрою та розвитку місцевого 
самоврядування зумовлена спе¬ 
цифічним станом правового ста¬ 
тусу міських населених пунктів 
України. 

В умовах сьогодення значної 
актуальності набуває проблема 
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правового статусу селища як 
міського населеного пункту 
України. При цьому особливий 
інтерес становить аналіз вітчиз¬ 
няної та зарубіжної практики 
правового регулювання в даній 
сфері, дослідження взаємовід¬ 
носин людини та органів публіч¬ 
ної влади, що в подальшому 
сприятиме розвитку місцевого 
самоврядування територій та 
добробуту громадян нашої кра¬ 
їни. 

Деякі аспекти правового 
статусу селища як міського 
населеного пункту досліджу¬ 
вали такі вітчизняні науковці, як 
В. В. Кравченко, В. С. Куйбіда, 
П. М. Любченко, М. П. Орзіх, 
М. О. Пухтинський, С. О. Теле-
шун, П. М. Ткачук, О. Ф. Фриць-
кий, В. М. Шкабаро та ін. 

Водночас ціла низка про¬ 
блем залишилася на сьогодні 
не дослідженими, тому метою 
даної статті є аналіз наукових 
поглядів щодо вказаної про¬ 
блематики, спроба внести деякі 
вагомі пропозиції з удоскона¬ 
лення законодавства, ство¬ 
рення ефективних рекоменда¬ 
цій і механізмів забезпечення 
реформування територіального 
устрою нашої держави. 

Слід зазначити, що в Україні 
міста дуже відрізняються одне 
від одного як за кількістю насе¬ 
лення, так і за своєю площею. 
Так, за даними статистики, на 
01.01.2012 р. кількість насе-

лення найменшого міста України 
складала менше 2 тис. жителів 
(м. Угнів Львівської обл. - 1008 
осіб), а найбільшого - понад 
2 млн осіб (м. Київ - 2 814 258 
осіб). В Україні нараховується 
три міста-мільйонники - Київ, 
Одеса, Харків. На жаль, до цієї 
категорії міст вже не входить 
м. Дніпропетровськ за кількіс¬ 
ним показником (999 577 жите¬ 
лів), хоча залишається одним із 
найбільших. Відповідно до кла¬ 
сифікації міст за чисельністю 
населення існують різні точки 
зору, однак більшість авторів 
схильні саме до цієї класифіка¬ 
ції. У зв'язку з чим виокремлю¬ 
ють наступні категорії міст: до 5 
тис. осіб проживають у 20 містах, 
5 - 10 тис. - у 77, 10 - 20 тис. - у 
160, 20 - 50 тис. - у 113, 50 -
100 тис. - 44, 100 - 500 тис. -
37, 500 - 1 млн - 5, понад 1 млн 
осіб - у 3 містах. Тоді як в Україні 
є селище міського типу з насе¬ 
ленням понад 20 тис. осіб (смт. 
Пісочин Харківської обл. - 22293 
особи), 4 селища з населенням 
від 15 до 20 тис. осіб, 39 - від 10 
до 15 тис., 276 - від 5 до 10 тис., 
199 - від 3 до 5 тис. і лише 366 
нараховують менше 3 тис. жите¬ 
лів [3]. 

Отже, серед 885 селищ місь¬ 
кого типу, населення яких скла¬ 
дає 3850797 мешканців, 519 за 
кількістю населення є більшими, 
ніж найменші міста, тобто ста¬ 
новлять понад 55 % смт. 
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Неоднорідними є адміністра¬ 
тивно-територіальні одиниці й за 
своїми географічними ознаками. 
Вони поділяються на регіони 
(АР Крим, області, райони) та 
населені пункти (міста, селища, 
села). Населений пункт - це 
частина комплексно заселеної 
території, яка склалася вна¬ 
слідок господарської чи іншої 
спільної діяльності, має сталий 
склад населення, власну назву 
та зареєстрована в порядку, 
передбаченому чинним законо¬ 
давством [4, с. 338]. 

У Положенні про порядок 
вирішення питань адміністра¬ 
тивно-територіального устрою 
Української РСР, затвердженому 
Указом Президії Верховної Ради 
Української РСР 12.03.1981 р., 
зазначається, що адміністра¬ 
тивно-територіальними оди¬ 
ницями республіки є: область, 
район, місто, район у місті, 
селище міського типу, сільрада, 
село і селище. Населені пункти, 
які є на території України, згідно 
з цим Положенням поділяються 
на міські й сільські. До міських 
населених пунктів належать 
міста республіканського, облас¬ 
ного, районного підпорядку¬ 
вання і селища міського типу, 
до сільських - села і селища, 
незалежно від їх адміністратив¬ 
ної підпорядкованості [1; 1981. -
№ 12. - Ст. д. 79]. Однак за Кон¬ 
ституцією України (ст. 133) [1; 
1996. - № 30. - Ст. 141] систему 

адміністративно-територіаль¬ 
ного устрою України складають: 
АР Крим, області, райони, міста, 
райони в містах, селища і села. 
Селищ міського типу в цьому 
переліку немає. Очевидно, 
що норми Конституції Укра¬ 
їни мають найвищу юридичну 
силу, чим суттєво різняться з 
іншими нормативно-правовими 
актами українського законодав¬ 
ства. Слід зазначити, що низка 
положень територіального 
устрою України не отримали чіт¬ 
кого визначення в Конституції 
України, зокрема: залишилася 
невизначеність щодо питань 
установлення і зміни меж АР 
Крим, областей і районів у міс¬ 
тах, утворення і ліквідації райо¬ 
нів у містах, їх найменування і 
перейменування; не вирішено 
питання щодо об'єднання в 
одну громаду жителів населених 
пунктів різних категорій (згідно зі 
ст. 140 Конституції України це 
право надано лише жителям 
сіл); не вирішено питання щодо 
статусу населених пунктів, що 
перебувають під юрисдикцією 
органів інших адміністративно-
територіальних одиниць, не вка
зано класифікацію міських насе¬ 
лених пунктів тощо. 

На сьогодні адміністра¬ 
тивно-територіальний устрій 
України є трирівневим: вищий 
рівень територіальних одиниць 
становлять АР Крим, області 
та міста Київ і Севастополь, 
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які мають спеціальний статус; 
середній рівень - райони і міста 
обласного підпорядкування; 
нижчий рівень - райони в міс¬ 
тах, міста районного підпоряд¬ 
кування, селища, село. 

Селища відносяться до 
міських населених пунктів. Як 
правило, вони розташовані при 
промислових підприємствах, 
будовах, залізничних вузлах, 
гідротехнічних спорудах, під¬ 
приємствах з виробництва та 
переробки сільськогосподар¬ 
ської продукції. Це також й інші 
населені пункти, що мають 
комунальну та соціальну інфра¬ 
структуру та переважна частка 
населення яких зайнята у про¬ 
мисловому виробництві або 
соціально-культурній сфері. За 
кожною адміністративно-тери¬ 
торіальною одиницею закріплю¬ 
ється певна територія, яка скла¬ 
дається з території відповідного 
населеного пункту, а також 
земель сільськогосподарського, 
водогосподарського та іншого 
призначення [4, с. 339, 340]. 
Крім того, селище - це населе¬ 
ний пункт міського типу, одна з 
ланок адміністративно-терито¬ 
ріального устрою, де проживає 
не менше 2 тис. жителів, серед 
них - мінімум 60 % робітни¬ 
ків, службовців та їх сімей [11, 
с. 239]. 

Слід зазначити, що енцикло¬ 
педичні словники визначають 
термін «селище» як «населений 

пункт у сільській місцевості». На 
відміну від селища міського типу 
в українському законодавстві 
нема чіткого визначення терміна 
«селище» і критерію для відріз-
нення селища від села. Найчас¬ 
тіше селищами йменують неве¬ 
ликі населені пункти, що мали 
історичну назву хутір, куток, 
рибальські та дачні селища 
тощо. Такі селища зазвичай 
адміністративно належать до 
сільської ради, розташованої у 
більшому селі. У проекті нового 
адміністративного законодав¬ 
ства запропоновано повернути 
таким невеликим поселенням 
назву хутір [6]. 

Селищами в офіційних доку
ментах та в побуті також назива
ють селища міського типу (смт.), 
населені пункти, розташовані 
поблизу міста або фабрики, 
заводу тощо. 

Незважаючи на відсутність у 
Конституції України такого насе¬ 
леного пункту як селище місь¬ 
кого типу, теоретично селище 
міського типу можна вважати 
міським поселенням, яке за 
функціональним призначенням 
у загальній системі адміністра¬ 
тивно-територіального устрою 
України посідає проміжне місце 
між сільським населеним пунк¬ 
том і містом, але в обліку насе¬ 
лення відноситься до міського. 
Така офіційна назва приміських 
поселень використовувалась з 
1922 р. в усіх 15 союзних рес-
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публіках СРСР замість колиш¬ 
нього терміна «посад», а також 
в країнах - членах соціалістич¬ 
ного табору. Проте в 1972 р. всі 
селища міського типу в Польщі 
були перетворені на інші типи 
поселень (місто чи село), а 
в Болгарії та п'яти колишніх 
радянських республіках (Вірме¬ 
нія, Естонія, Латвія, Литва, Мол
дова) - на початку 1990-х рр. 
Сьогодні цей термін викорис¬ 
товується в інших 10 колишніх 
радянських республіках (Азер¬ 
байджан, Бєларусь, Грузія, 
Казахстан, Киргизстан, Росія, 
Таджикистан, Туркменістан, 
Україна, Узбекистан) [6]. 

Український вчений 
А. П. Павлович визначає селище 
як населений пункт перехідного 
типу, оскільки йому притаманні 
ознаки як сільських, так і міських 
пунктів (за чисельністю насе¬ 
лення селище можна віднести 
до сільських населених пунктів, 
а за видом діяльності населення 
- до міських). Тож, селище - це 
населений пункт, що розвива¬ 
ється на базі села в напрямку 
міста [9, с. 352]. 

З цією точкою зору можна 
погодиться, однак виникає 
питання: за якими ознаками слід 
відрізняти селище від села або 
малого міста? Відповідь на це 
питання є дискусійною, адже 
єдиного критерію для визна¬ 
чення статусу населеного пункту 
наразі не існує. 

ООН запропонувала вико¬ 
ристовувати єдиний критерій 
чисельності при визначенні 
міста і вважати такими будь-яке 
поселення с чисельністю меш¬ 
канців понад 20 тис. За кіль¬ 
кістю населення визначають і 
тип міського поселення: міста з 
чисельністю 100 тис. жителів і 
більше вважають великими, від 
мільйона і вище - міста-міль-
йонери, проміжними вважа¬ 
ються міста з чисельністю 250 
- 500 тис. жителів. В окремих 
випадках до категорію селища 
можуть бути віднесені населені 
пункти з кількістю населення 
менш як 2 тис., але не менше 
як 500 осіб, якщо вони мають 
близьку перспективу економіч¬ 
ного й соціального розвитку та 
показники зростання кількості 
населення. Однак знову постає 
питання: що робити, коли місто з 
10-тисячним населенням разом 
з двома селищами є частиною 
іншого міста? Така складна 
ситуація склалась у м. Луганськ, 
до складу якого входить 
м. Олександрівськ, м. Щастя, 
селище Ювілейне та кілька сіл. 
Таку саму структуру мають ще 
декілька міст України: м. Антра¬ 
цит у своєму складі має ще шість 
селищ і кілька сіл; м. Кривий Ріг 
- м. Інгулець та селище Зелене; 
м. Орджонікідзе у Дніпропетров¬ 
ській області - селище Гірницьке 
та Чорномлик; м. Севастополь 
- м. Інкерман, селище Кача та 
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кілька сіл. Як слушно зауважує 
І. Нагребецька, проблематика 
правового статусу територіаль¬ 
них громад сіл , селищ і міст, 
які перебувають у складі інших 
територіальних громад, вимагає 
свого невідкладного розв'язання 
або хоча б реформування окре¬ 
мих аспектів заради спрощення 
системи управління та істотного 
полегшення життя громадян [7]. 

У свою чергу, П. М. Люб-
ченко наголошує, що при визна¬ 
ченні кордонів кожної тери¬ 
торіальної одиниці важливо 
враховувати не лише розміри 
території та кількість насе¬ 
лення, а й можливість ефектив¬ 
ного управління суспільними 
справами, наявність комуналь¬ 
ної власності, що забезпечить 
фінансову автономію місцевого 
самоврядування, інші фактори 
об'єктивного і суб'єктивного 
характеру [5, с. 331]. 

На нашу думку, реформу¬ 
вання адміністративно-терито¬ 
ріального устрою нерозривно 
пов'язано з вирішенням питань 
формування місцевих бюдже¬ 
тів. Водночас така ситуація є 
досить складною. Наприклад, у 
м. Сарни Ровенської обл. про¬ 
живає 30 тис. мешканців, які за 
рік сплачують податки на суму 
17 млн грн., або приблизно $4 
млн. Але всі ці гроші відправля¬ 
ються з міста в район, в область, 
а потім до міського бюджету 
«згори» виділяється 1,5 млн грн, 

або $300 тис. [8]. Зрозуміло, що 
за такої методології формування 
місцевих бюджетів розвиток 
міста стає нереальним, унаслі¬ 
док чого міста в Україні, осо¬ 
бливо маленькі, перебувають 
у депресивному стані, оскільки 
відсутній бюджет їх розвитку. 

Закон України «Про місцеве 
самоврядування» [1; 1997. -
№ 24. - Ст. 170] містить поло¬ 
ження, стосовно прибутків, 
якими міські населені пункти 
повинні самостійно розпоряджа¬ 
тися, але фактично ця норма не 
діє. У разі закріплення за ними 
чітких нормативів відрахування 
з кожного податку і відповідних 
функцій, які вони повинні вико¬ 
нувати, ситуація зміниться на 
краще. Для реалізації цих ідей 
в ідеалі необхідно розробити 
та прийняти нормативно-право¬ 
вий акт про місцеві фінанси та 
податки. 

Класифікація населених 
пунктів на міські та сільські, яка 
міститься в чинному законодав¬ 
стві, де-факто вже не охоплює 
всієї різноманітності населе¬ 
них пунктів. Так, на законодав¬ 
чому рівні було закріплено ста¬ 
тус гірських населених пунктів, 
курортних, зони катастроф та 
ін. До речі, класифікацію міст у 
своєму дисертаційному дослі¬ 
дженні досить вдало здійснила 
В. М. Шкабаро [12]. 

Статус адміністративно-
територіальної одиниці, на 
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думку українського вченого 
С. Телешуна, має визначатися: 
принципом визначення кордонів 
адміністративно-територіаль¬ 
них одиниць (територіальний, 
національний, історичний та 
ін.); структурою і повноважен¬ 
нями органів державної влади 
на території адміністративно-
територіальної одиниці; струк¬ 
турою і повноваженнями органів 
місцевого самоврядування на 
території адміністративно-тери¬ 
торіальної одиниці; принципом 
формування представницьких і 
виконавчо-розпорядчих органів 
адміністративно-територіальної 
одиниці (виборність чи призна¬ 
чення посадових осіб усіх рівнів 
органів державної влади); наяв¬ 
ність власності, що підпорядко¬ 
вується компетентним органам 
адміністративно-територіальної 
одиниці; структурою бюджету 
(співвідношення використання 
державного і місцевих бюдже¬ 
тів); структурою формування 
місцевого бюджету [10, с. 18]. 

Запропоновані ідеї щодо 
статусу адміністративно-тери¬ 
торіальних одиниць є досить 
виваженими та обґрунтова¬ 
ними. Аналіз сучасного селища 
як міського населеного пункту 
дозволяє дійти висновку, що 
пошук нової моделі організації 
територіального устрою пови¬ 
нен передбачати історичний 
вітчизняний та європейський 
досвід системи адміністративно-

територіального устрою. Проте, 
як зазначає П. М. Любченко, 
проаналізувавши системи інших 
країн світу, від розміру та кіль¬ 
кості адміністративно-територі¬ 
альних утворень не залежить 
рівень розвитку місцевого само¬ 
врядування [5, с. 331]. Отже, 
ефективною є адміністративно-
територіальна система, за якої 
враховується природне розсе¬ 
лення людей. 

Саме тому, на нашу думку, 
реформування адміністра¬ 
тивно-територіального устрою 
слід розпочати з оформлення 
на законодавчому рівні ста¬ 
тусу міських населених пунктів, 
зокрема селищ міського типу. 
Багато вітчизняних науков¬ 
ців убачають вирішення цього 
питання в приєднанні цих адмі¬ 
н і с тративно -територ іальних 
утворень до міст, або переве¬ 
денні їх у статус самостійних 
одиниць - селищ чи міст, уве¬ 
денні нових категорій такого 
розмежування. 

Ми приєднуємось до таких 
рекомендацій, оскільки в реаль¬ 
ному житті це призведе й до 
зникнення правової невизначе¬ 
ності селищ міського типу, які 
багатьма науковцями сприй¬ 
маються як сільські населені 
пункти. Значно збільшиться 
й кількість міст, що дозволить 
усунути такі нелогічні ситуації, 
коли селище сьогодні нерідко 
виступає як районний центр, 
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в якому знаходиться районна 
державна адміністрація, район¬ 
ний суд, прокуратура, райвідділ 

внутрішніх справ та інші районні 
державні й громадські органи та 
організації. 
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СТАТУСА ПОСЕЛКА ГОРОДСКОГО ТИПА 

КАК АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ЕДИНИЦЫ 
Штефан В. С. 

Исследуются научные взгляды относительно проблемы правового статуса поселка го
родского типа как административно-территориальной единицы Украины. Делается попытка 
внести некоторые весомые предложения по совершенствованию законодательства, созда¬ 
нию эффективных рекомендаций и механизмов обеспечения реформирования территори¬ 
ального устройства Украины. 

Ключевые слова: административно-территориальная единица, городской населенный 
пункт, поселок городского типа, поселок, органы местного самоуправления. 
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Researching the scientific viewes as to the problem of legal status of the urban village as 

an administrative-territorial unit of Ukraine. The attempt to make some importasnt suggestions of 
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УДК 343.37:349.415 М. В. Кумановський, 
аспірант 

Науково-дослідний інститут вивчення 
проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса 

НАПрН України, 
м. Харків 

ЩОДО БЕЗПОСЕРЕДНЬОГО ОБ'ЄКТА ЗЛОЧИНУ, 
ПЕРЕДБАЧЕНОГО СТ. 239 2 КК УКРАЇНИ 

(НЕЗАКОННЕ ЗАВОЛОДІННЯ ЗЕМЛЯМИ ВОДНОГО 
ФОНДУ В ОСОБЛИВО ВЕЛИКИХ РОЗМІРАХ) 

У статті визначається безпосередній об'єкт злочину, передбаченого ст. 2392 КК України 
(незаконне заволодіння землями водного фонду в особливо великих розмірах). Досліджуєть¬ 
ся його структура й механізм заподіяння шкоди. 

Ключові слова: суспільні відносини, суб'єкти, предмет, соціальний зв'язок, механізм за¬ 
подіяння шкоди. 

Питання про об'єкт злочину 
в науці кримінального права 
залишається одним із найваж¬ 
ливіших і дискусійних. Це стосу¬ 
ється й безпосереднього об'єкта 
злочину, передбаченого ст. 239 2 

КК (незаконне заволодіння зем¬ 
лями водного фонду в особливо 
великих розмірах), на що впли¬ 
ває багато чинників, серед яких 
можливо виокремити основні. 
По-перше, кримінально-пра¬ 
вове значення безпосереднього 
об'єкта злочину полягає в тому, 
що він є елементом складу зло¬ 
чину, ознаки якого передбачені 
відповідною нормою Особливої 
частини КК, і, враховуючи ч. 1 
ст. 2 КК, - складовою частиною 
юридичної підстави криміналь¬ 
ної відповідальності особи, яка 
вчинила суспільно небезпечне 
діяння з таким складом. Отже, 
точність визначення безпосе-

реднього об'єкта в теорії та на 
практиці є важливим питанням, 
яким вирішується доля людини. 

По-друге, безпосередній 
(основний безпосередній) об'єкт 
злочину, якщо розглядати його у 
площині конкретної норми Осо¬ 
бливої частини КК, охоплюється 
родовим та загальним об'єктом, 
тому відсутність єдиної пози¬ 
ції науковців щодо визначення 
(дефініції) об'єкта злочину 
зумовлює різноманітність погля¬ 
дів на родовий та безпосеред¬ 
ній об'єкти конкретних видів 
злочинів, зокрема зазначеного 
злочину. Така ситуація потребує 
продовження наукових пошуків і 
підтверджує актуальність обра¬ 
ної теми дослідження. 

Метою даної статті є визна¬ 
чення основного і додаткового 
безпосередніх об'єктів зло¬ 
чину, передбаченого ст. 293 2 КК 
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України, а також дослідження їх 
структури та аналіз механізму 
заподіяння йому шкоди. 

Питання про об'єкт неза¬ 
конного заволодіння землями 
водного фонду в особливо вели¬ 
ких розмірах аналізуються в 
наукових працях І. І. Митрофа¬ 
нова та А. М. Притули [6, с. 53], 
М. І. Мельника і М. І. Хавронюка 
[5, с. 754, 755], А. М. Шульги [15, 
с. 92], проте його розгляд носить 
фрагментарний характер, а 
окремого дослідження з даної 
проблематики в науці вітчизня¬ 
ного кримінального права ще не 
було, що пов'язано з недавньою 
криміналізацією цього злочин¬ 
ного діяння [13]. 

Дослідження безпосеред¬ 
нього об'єкта злочину, передба¬ 
ченого ст. 239 2 КК, обумовлено 
необхідністю попереднього 
визначення родового та видо¬ 
вого об'єктів незаконного заво-
лодіння землями водного фонду 
в особливо великих розмірах. 
За основу взято теорію об'єкта 
злочину як суспільних відносин, 
яка, на нашу думку, є найбільш 
переконливою. Враховуючи, 
що злочинні діяння, об'єднані 
в розд. VIII Особливої частини 
КК під назвою «Злочини проти 
довкілля», в сукупності ство¬ 
рюють загрозу розвитку та 
існуванню майбутніх поколінь, 
то родовим об'єктом даного 
злочину, як і інших злочинів з 
наведеного розділу, є суспільні 

відносини, що забезпечують 
екологічну безпеку. Відповідно 
видовим об'єктом є суспільні 
відносини, що забезпечують 
екологічну безпеку в такій час¬ 
тині геосфери як літосфера. 

Аналіз змісту ст. 239 2 КК 
України з урахуванням діалек¬ 
тичного взаємозв'язку родового, 
видового та основного безпо¬ 
середнього об'єктів показує, що 
основний безпосередній об'єкт 
незаконного заволодіння зем¬ 
лями водного фонду в особливо 
великих розмірах - це суспільні 
відносини, які забезпечують 
екологічну безпеку у сфері 
використання земель водного 
фонду як складової літосфери. 
Додатковими об'єктами цього 
злочину можуть бути відно
сини, що забезпечують життя, 
здоров'я, власність, безпеку 
виробництва, безпеку руху та 
експлуатацію транспорту. 

Щоб з'ясувати сутність і 
уявити механізм заподіяння 
шкоди безпосередньому об'єкту 
злочину, що досліджується, 
необхідно розглянути структуру 
суспільних відносин, які визна¬ 
чаються безпосереднім об'єктом 
цього злочину. 

Самі суспільні відносини 
як об'єкт кримінально-правової 
охорони являють собою певні 
зв'язки між людьми (суб'єктами 
відносин), що утворюються в 
процесі спільної матеріальної і 
духовної діяльності на підставі 
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певного засобу виробництва і 
специфіки, яка притаманна кож¬ 
ному етапу історичного розвитку 
суспільства. 

Погоджуючись з В. Я. Тацієм, 
слід зазначити, що у філософ¬ 
ській і соціологічній літературі най¬ 
більшого поширення отримала 
думка, що складовими частинами 
суспільних відносин є: 1) носії 
(суб'єкти) відносин; 2) предмет, з 
приводу якого існують відносини 
або, інакше кажучи, фактори, які 
визначають факт виникнення та 
існування такого взаємозв'язку; 
3) суспільно-значуща діяльність 
(соціальний зв'язок) як зміст від¬ 
носин [14, с. 10]. Суспільні відно¬ 
сини являють собою цілісну сис¬ 
тему елементів, які її утворюють, 
з відповідним взаємозв'язком 
між ними. Структура ця завжди 
має бути незмінною, включення 
будь-яких інших елементів або 
виключення існуючих призведе 
до фактичного зникнення самих 
відносин і називатись це буде 
інакше. 

Обов'язковим елемен
том структури є суб'єкт: у від¬ 
носинах екологічної безпеки 
специфічним суб'єктом (з осо¬ 
бливим суспільним і право¬ 
вим значенням) є Український 
народ (ст. 13 Конституції Укра¬ 
їни). Юридична форма прина¬ 
лежності природних ресурсів 
Українському народу як носію 
суверенітету та єдиному дже¬ 
релу влади в Україні закріплена 

Основним Законом держави 
й передбачає чітке розмеж¬ 
ування між поняттями «суб'єкти 
права власності» та «суб'єкти 
здійснення права власності». 
Народ не може повсякденно 
здійснювати правомочності 
власника, тобто реально воло¬ 
діти, користуватися і розпоря¬ 
джатися природними ресурсами 
країни чи окремого її регіону. 
Тому конституційне положення, 
яке відносить Український 
народ до суб'єктів права влас
ності на природні об'єкти, має 
більше соціально-економічний, 
аніж політико-правовий харак¬ 
тер. Визнання народу України 
суб'єктом права виключної влас¬ 
ності на певні природні ресурси 
не породжує самостійної форми 
власності на ці об'єкти. За своєю 
економічною природою влас¬ 
ність на ці об'єкти фактично є 
державною. Народ і держава 
як суб'єкт права власності не 
можуть протиставлятися. Будь-
яка держава фактично виступає 
організаційно-правовою фор¬ 
мою здійснення прав кожного 
суверенного народу. 

Український народ здійснює 
право власності на природні 
ресурси через органи держав¬ 
ної влади і місцевого самовря¬ 
дування. Межі компетенції цих 
органів визначаються Конститу¬ 
цією України. 

Порядок здійснення права 
власності на природні ресурси 
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регулюється чинним поресур-
совим законодавством. Певною 
специфікою характеризується 
регулювання здійснення права 
власності, зокрема на землю. 
Проголошуючи землю об'єктом 
права власності Українського 
народу, держава як суб'єкт права 
власності на землі, які їй нале¬ 
жать, в особі органів державної 
влади та місцевого самовря¬ 
дування законодавчо розпоря¬ 
джається землею. Так, згідно зі 
ст. 84 Земельного кодексу Укра¬ 
їни (далі - ЗК) право державної 
власності на землю набувається 
і реалізується державою в особі 
Кабінету Міністрів України, Ради 
міністрів Автономної Респу¬ 
бліки Крим, обласних, Київської 
та Севастопольської міських, 
районних державних адміні¬ 
страцій відповідно до закону. Ці 
органи складають єдину сис¬ 
тему органів державної вико¬ 
навчої влади, які перебувають 
в ієрархічному підпорядкуванні. 
Тому ЗК розмежував компетен¬ 
цію цих органів щодо здійснення 
правомочностей суб'єкта права 
власності на землю. 

Відповідно до Конституції 
України (ст. 140) місцеве само¬ 
врядування здійснюється тери¬ 
торіальною громадою як без¬ 
посередньо, так і через органи 
місцевого самоврядування. 
Але земельне законодавство 
не передбачає вирішення міс¬ 
цевим самоврядуванням такого 

питання, як, наприклад, щодо 
розпорядження землями кому¬ 
нальної власності безпосеред¬ 
ньо територіальною грома¬ 
дою. Здійснення повноважень 
суб'єкта права комунальної 
власності на землю ЗК покла¬ 
дено на органи місцевого само¬ 
врядування. 

Крім права власності 
на природні ресурси, існує і 
друга організаційно-правова 
форма приналежності їх пев¬ 
ним суб'єктам (зокрема, гро
мадянам). Йдеться про право 
користування громадянами 
природними об'єктами права 
власності народу. 

Чинне екологічне законодав¬ 
ство розрізняє загальне і спе¬ 
ціальне природокористування 
громадян. Загальне користу¬ 
вання природними ресурсами 
здійснюється громадянами для 
задоволення їх життєво необхід¬ 
них потреб (оздоровчих, есте¬ 
тичних, рекреаційних, матері¬ 
альних та ін.). Суб'єктами цього 
права є всі без винятку грома¬ 
дяни. Для його реалізації не 
потрібно отримувати спеціальні 
дозволи (ліцензії), воно здій¬ 
снюється безоплатно. Реаліза¬ 
ція цього права не пов'язана із 
закріпленням природних ресур¬ 
сів за окремими особами. Закон 
України «Про охорону навко¬ 
лишнього природного серед¬ 
овища» (ст. 38) припускає мож¬ 
ливість обмеження цього права 
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у випадках, передбачених зако¬ 
нодавством України. 

У порядку спеціального 
використання природних ресур¬ 
сів громадянам, підприємствам, 
установам і організаціям нада¬ 
ються у володіння та корис¬ 
тування природні ресурси на 
підставі спеціальних дозволів, 
зареєстрованих у встановле¬ 
ному порядку, за плату для 
здійснення виробничої та іншої 
діяльності, а у випадках, перед¬ 
бачених законодавством Укра¬ 
їни, - на пільгових умовах. Спеці¬ 
альне природокористування, за 
загальним правилом, пов'язане 
із закріпленням відповідних при¬ 
родних ресурсів за конкретними 
природо користувачами [2]. 

Суб'єктами суспільних від¬ 
носин, які забезпечують еколо¬ 
гічну безпеку у сфері викорис¬ 
тання земель водного фонду як 
складової літосфери, з одного 
боку виступає держава в особі 
своїх державних органів та орга¬ 
нів місцевого самоврядування. 
Такі суб'єкти поділяються на 
органи загальної та спеціальної 
компетенції. До органів загаль¬ 
ної компетенції відносяться: 
Президент України, Верховна 
Рада України, Кабінет Міністрів 
України та інші органи виконав¬ 
чої влади та органи місцевого 
самоврядування. До органів 
спеціальної компетенції можна 
віднести: Міністерство еколо¬ 
гії та природних ресурсів Укра-

їни; Державне агентство вод¬ 
них ресурсів України - входить 
до системи органів виконавчої 
влади та утворюється для реалі¬ 
зації державної політики у сфері 
розвитку водного господарства і 
меліорації земель, управління, 
використання та відтворення 
поверхневих водних ресурсів 
[8]; Державна служба геології 
та надр України (Держгеона-
дра України), що є централь¬ 
ним органом виконавчої влади, 
діяльність якого спрямовується 
і координується Кабінетом Міні¬ 
стрів України через Міністра еко¬ 
логії та природних ресурсів Укра¬ 
їни, входить до системи органів 
виконавчої влади і забезпечує 
реалізацію державної політики 
у сфері геологічного вивчення 
та раціонального використання 
надр [12]; Державне агентство 
земельних ресурсів України 
(Держземагентство України) - є 
центральним органом виконав¬ 
чої влади з питань земельних 
ресурсів та топографо-геодезич¬ 
ної і картографічної діяльності, 
діяльність якого спрямовується 
і координується Кабінетом Міні¬ 
стрів України через Міністра 
аграрної політики та продоволь¬ 
ства України, входить до сис¬ 
теми органів виконавчої влади й 
забезпечує реалізацію держав¬ 
ної політики у сфері земельних 
відносин та топографо-геоде¬ 
зичної і картографічної діяль¬ 
ності) [9]; Державне агентство 
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рибного господарства України 
(Держрибагентство України) - є 
центральним органом виконав¬ 
чої влади, діяльність якого спря¬ 
мовується і координується Кабі¬ 
нетом Міністрів України через 
Міністра аграрної політики та 
продовольства України, входить 
до системи органів виконавчої 
влади та утворюється для реалі¬ 
зації державної політики у сфері 
рибного господарства та рибної 
промисловості, охорони, вико¬ 
ристання та відтворення водних 
живих ресурсів, регулювання 
рибальства, безпеки мореплав¬ 
ства суден флоту рибного госпо¬ 
дарства) [11]; Державне агент¬ 
ство лісових ресурсів України 
(Держлісагентство України), що 
є центральним органом вико¬ 
навчої влади, діяльність якого 
спрямовується і координується 
Кабінетом Міністрів України 
через Міністра аграрної полі¬ 
тики та продовольства України, 
входить до системи централь¬ 
них органів виконавчої влади і 
забезпечує реалізацію держав¬ 
ної політики у сфері лісового 
та мисливського господарства) 
[10], а також їх структурні підроз¬ 
діли на місцях. Тобто це органи 
державної влади, які, маючи на 
те повноваження від імені Укра¬ 
їнського народу, надають землі 
водного фонду у власність, 
користування, володіння іншим 
суб'єктам (другій стороні) дослі¬ 
джуваних відносин. 

З іншого боку цих відносин 
знаходяться суб'єкти, які отри¬ 
мують у власність, користу¬ 
вання, володіння землі водного 
фонду. Відповідно до законодав¬ 
ства України, у власність нада¬ 
ються землі водного фонду гро¬ 
мадянам та юридичним особам 
(ч. 1 ст. 59 ЗК); у користування -
громадянам та юридичним осо¬ 
бам, водогосподарським орга
нізаціям, іноземним фізичним і 
юридичним особам (частини 1, 2 
ст. 85 Водного кодексу України). 

Предметом суспільних від¬ 
носин, що охороняються КК 
України, справедливо називають 
те, з приводу чого існують відно¬ 
сини між учасниками (суб'єктами 
відносин) [7, с. 61]. Правильне 
визначення предмета суспіль¬ 
них відносин, що охороняються, 
сприяє встановленню механізму 
злочинного впливу на об'єкти, 
а також точному визначенню 
шкоди, що ним завдається. У 
науці кримінального права всі 
суспільні відносини, залежно 
від їх предмета, прийнято поді¬ 
ляти на дві групи - матеріальні 
та нематеріальні. Матеріальні 
відносини - це ті, до складу яких 
входить матеріальний предмет, 
фізичні тіла, речі (земля, рос¬ 
лини, дикі тварини тощо). Всі 
інші предмети відносяться до 
нематеріальних відносин. У цих 
відносинах функції предмета 
виконують інші соціальні цін¬ 
ності (державна влада, духовні 
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блага та ін.) [14, с. 27; 3, с. 99; 
7, с. 62]. 

На нашу думку, суспільні 
відносини, які є безпосеред¬ 
нім об'єктом злочину, перед¬ 
баченого ст. 239 2 КК України, 
відносяться до матеріальних. 
Вони виникають й існують з при¬ 
воду матеріального предмета -
землі, а точніше - поверхневого 
(ґрунтового) шару земель вод¬ 
ного фонду. Отже, предметом 
досліджуваних суспільних від
носин слід визнавати поверх
невий (ґрунтовий) шар земель 
водного фонду. 

Третім структурним еле¬ 
ментом суспільних відносин є 
соціальний зв'язок, який вважа¬ 
ється їх змістом. Під соціальним 
зв'язком найчастіше розуміють 
певну взаємодію, взаємозв'язок 
між суб'єктами відносно пред¬ 
мета суспільних відносин. Так, 
8. Я. Тацій визначає соціальний 
зв'язок як певний вид людської 
діяльності, причому вона носить 
найрізноманітніший характер. 
Вона може бути викликана не 
тільки соціальними, але й біо¬ 
логічними, часто фізичними 
властивостями людини [14, 
с. 42]. Вчені вважають, що зовні 
соціальний зв'язок виділяється 
у двох основних формах: а) як 
певний вид діяльності учас¬ 
ників відносин, спрямованої 
на забезпечення нормального 
функціонування певної сфери 
суспільного життя; б) як засти-

гла пасивна форма, наприклад, 
у вигляді «позицій» людей від¬ 
носно інших осіб, у формі пра¬ 
вового соціального статусу 
громадян, у вигляді соціальних 
інститутів тощо [3, с. 99; 4, с. 59]. 

Соціальний зв'язок у відно
синах, що розглядаються, вияв
ляється у вигляді діяльності 
(прав та обов'язків) суб'єктів з 
приводу законного заволодіння 
або/і використання поверхне¬ 
вого (ґрунтового) шару земель 
водного фонду. 

Окремо слід розглянути 
питання щодо механізму запо¬ 
діяння шкоди основному без¬ 
посередньому об'єкту злочину, 
передбаченого ст. 239 2 КК Укра¬ 
їни. 

За справедливим зауважен¬ 
ням В. К. Глістіна, суть дослі¬ 
дження механізму спричинення 
шкоди полягає в тому, що це 
дозволяє зрозуміти ту сферу, 
де виникають зміни, а значить 
- вирішувати кримінально-пра¬ 
вові та кримінологічні проблеми, 
що виникають у процесі заволо-
діння поверхневим (ґрунтовим) 
шаром земель водного фонду 
в особливо великих розмірах, 
шукати найбільш ефективні 
засоби захисту цих відносин [1, 
с. 18]. 

Для досліджуваного зло¬ 
чину характерним є такий меха¬ 
нізм заподіяння шкоди суспіль¬ 
ним відносинам, за якого шкода 
завдається шляхом розриву або 
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зміни (деформації) соціального 
зв'язку. Розрив та деформація 
можуть здійснюватися як зовні, 
так і з середини суспільних від¬ 
носин, що охороняються. Зовні 
соціальний зв'язок розрива¬ 
ється або змінюється шляхом 
впливу фізичної особи, яка не є 
суб'єктом досліджуваних відно¬ 
син. Наприклад, коли особа не 
набула встановленого законом 
відповідного правового статусу, 
без отримання дозволу здій¬ 
снює заволодіння поверхневим 
(ґрунтовим) шаром земель вод¬ 
ного фонду в особливо вели¬ 
ких розмірах. Але у більшості 
випадків розрив або зміна соці¬ 
ального зв'язку вчиняється з 
середини суспільних відносин 
їх суб'єктами. У такому випадку 
винна особа, яка є спеціаль¬ 
ним суб'єктом, тобто наділена 
повноваженнями з видачі дозво¬ 
лів на заволодіння землями вод¬ 
ного фонду, здійснює численні 
й суттєві порушення законодав¬ 
ства в процесі видачі відповід¬ 
них документів, які засвідчува¬ 
тимуть право на заволодіння 
цим шаром земель. Деформація 
соціального зв'язку може здій¬ 
снюватись також з іншого боку 
суб'єктів, осіб які мають бажання 
заволодіти предметом цих від¬ 
носин і, отримавши законний 
дозвіл на заволодіння землями 
водного фонду, стали повно¬ 
правними учасниками даних 
відносин. Маючи цей правовий 

статус, суб'єкти-володільці здій¬ 
снюють нецільове використання 
земель водного фонду (почали 
забудову, здійснюють незаконні 
дії, внаслідок яких знижується 
або втрачається родючість 
землі тощо). 

Слід відзначити, що шкода 
може також заподіюватися сус¬ 
пільним відносинам у сфері 
заволодіння поверхневим (ґрун¬ 
товим) шаром земель водного 
фонду в особливо великих роз¬ 
мірах шляхом безпосереднього 
впливу на предмет цих відносин, 
тобто на поверхневий (ґрунто¬ 
вий) шар земель водного фонду. 
Злочинні дії, що полягають у 
заволодінні поверхневим (ґрун¬ 
товим) шаром земель водного 
фонду в особливо великих роз¬ 
мірах, негативно позначаються 
на структурі цих земель. У свою 
чергу, це призводить до неба¬ 
жаних змін в екосистемі певної 
місцевості (вплив на тваринний 
та рослинний світ тощо). Таке 
втручання є причиною появи 
низки наслідків, які створюють 
загрозу або спричиняють еколо¬ 
гічну небезпеку. 

Незаконне заволодіння 
землями водного фонду в осо¬ 
бливо великих розмірах, крім 
основного, включає ще й додат¬ 
кові об'єкти злочину. Серед них 
- відносини, що забезпечують 
життя, здоров'я, власність, без¬ 
пеку виробництва, безпеку руху 
та експлуатацію транспорту. Це 
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не обов'язкові, а факультативні 
об'єкти цього злочину. Додаткові 
факультативні об'єкти у разі вчи¬ 
нення певного злочину можуть 
як існувати поруч з основним, 
так і бути відсутніми. Такими 
об'єктами можуть виступати 
тільки відносини, які постав¬ 
лені законодавцем під охорону 
закону, тобто визначені ними 
самим законодавцем. 

З огляду на це можна сфор¬ 
мулювати такі висновки: 

1) безпосередній об'єкт 
незаконного заволодіння зем¬ 
лями водного фонду в осо¬ 
бливо великих розмірах є склад¬ 
ним, тому що об'єднує основний 
безпосередній об'єкт - сус¬ 
пільні відносини, які забезпечу¬ 
ють екологічну безпеку у сфері 
використання земель водного 
фонду як складової літосфери, 
а також додаткові факультативні 
об'єкти, якими можуть бути від¬ 
носини, що забезпечують життя, 
здоров'я, власність, безпеку 
виробництва, безпеку руху та 
експлуатацію транспорту; 

2) специфіка відносин поля¬ 
гає в тому, що вони є правовими, 
тобто врегульованими націо¬ 
нальним законодавством; 

3) суб'єктами відносин є 
Український народ, який реалі¬ 
зує конституційне право влас¬ 
ності на природні ресурси через 
органи державної влади та 
органи місцевого самовряду¬ 
вання, територіальні громади, 
уповноважені органи державної 
влади та органи місцевого само¬ 
врядування, фізичні та юридичні 
особи; 

4) предметом суспільних від¬ 
носин слід визнати поверхневий 
(ґрунтовий) шар земель водного 
фонду; 

5) соціальний зв'язок у 
цих відносинах виявляється у 
вигляді діяльності (суб'єктивних 
прав та обов'язків) суб'єктів 
відносин з приводу законного 
заволодіння або/і використання 
поверхневого (ґрунтового) шару 
земель водного фонду; 

6) заподіяння шкоди об'єкту 
здійснюється шляхом розриву 
або деформації соціального 
зв'язку між суб'єктами відно¬ 
син з можливим впливом і на 
предмет відносин у випадку 
погіршення якості поверхневого 
(ґрунтового) шару земель вод¬ 
ного фонду або його вилучення 
із структури відносин. 
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О НЕПОСРЕДСТВЕННОМ ОБЪЕКТЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННОГО 
СТ. 2392 УК УКРАИНЫ (НЕЗАКОННОЕ ЗАВЛАДЕНИЕ ЗЕМЛЯМИ 

ВОДНОГО ФОНДА В ОСОБО КРУПНЫХ РАЗМЕРАХ) 
Кумановский М. В. 

В статье определяется непосредственный объект преступления, предусмотренного 
ст. 2392 УК Украины (незаконное завладение землями водного фонда в особо крупном раз¬ 
мере). Исследуется его структура и механизм причинения вреда. 

Ключевые слова: общественные отношения, субъекты, предмет, социальная связь, ме¬ 
ханизм причинения вреда. 

ABOUT DIRECT OBJECT OFFENSE UNDER ART. 2392 CC OF UKRAINE 
(MISAPPROPRIATION OF LANDS OF WATER FUND IN ESPECIALLY LARGE AMOUNTS) 

Kumanovskyi M. V. 
Defines the direct object of the crime stipulated in Article st. 2392 СС of Ukraine 

(misappropriation of lands of water fund in especially large amounts). Investigate its structure and 
mechanism of injury. 

Key words: society relations, subjects, subject, social communication, the mechanism 
causing the damage. 
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ІСТОРИЧНИЙ ОГЛЯД ПРОЦЕСУ СТВОРЕННЯ 
УСТАНОВ ВИКОНАННЯ ПОКАРАННЯ 

У ВИДІ ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ 
У статті розглядаються питання створення та становлення системи установ виконання 

покарання у виді позбавлення волі за найбільш відомими пам'ятками російського та україн¬ 
ського права. 

Ключові слова: позбавлення волі, установи виконання покарання у виді позбавлення 
волі, в'язниця. 

Для будь-якої епохи та сус¬ 
пільства характерним є вико¬ 
ристання певних норм і правил 
з метою врегулювання тих чи 
інших аспектів його життєді¬ 
яльності. Встановлення таких 
норм не завжди передбачало їх 
дотримання, але їх порушення 
тягло за собою відплату за 
вчинене, тобто передбачалося 
певне покарання. 

Людство не завжди мислило 
раціонально і на початку свого 
розвитку не існувало ще єдиних 
статутів, яких дотримувалися 
всі члени суспільства. З огляду 
на це потрібно було знайти саме 
такий спосіб виправлення та 
кари, який був би максимально 
справедливим і дієвим. Згодом 
таким важелем стало позбав¬ 
лення людини особистої сво¬ 
боди, позбавлення волі. Цей 
вид покарання з моменту свого 
виникнення пройшов досить 

великий за часом шлях. Він 
не з'явився як щось раптове і 
несподіване. Це була потреба 
людства, потреба покарати та 
виправити винних у вчиненні 
того чи іншого злочину. Не одне 
століття людство вивчало це 
питання. Свого часу ним займа¬ 
лися такі вчені, як Д. А. Дриль, 
О. С. Міхлін, С. В. Познишев, 
В. І. Сергеєвич, П. Л. Фріс, 
М . Д. Шаргородський та ін . Але 
й донині не існує єдиної думки 
щодо того, де і коли вперше 
людина відбувала покарання 
у виді позбавлення волі. Це 
зумовлює необхідність ретельно 
дослідити інститут даного виду 
покарання, визначити, звідки 
воно дійшло до нас і в яких міс¬ 
цях або установах зароджува¬ 
лося та розвивалося. 

Мета даної статті полягає в 
дослідженні процесу створення 
установ виконання покарань у 
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виді позбавлення волі, деталь¬ 
ному аналізі запропонованого 
етапу, зосередження уваги на 
найважливіших історичних 
пам'ятках, які стали фундамен¬ 
том для трансформації розгалу¬ 
женої системи виконання пока¬ 
рань у злагоджений інститут 
кримінально-виконавчого зако¬ 
нодавства. 

Перші згадки про покарання 
у виді позбавлення волі дату¬ 
ються IV тисячоліттям до н. е. 
Ще у Стародавньому Римі з 
легендарних часів Сервія Тулія 
існувала підземна в'язниця 
Тулліанум або Мамертинська 
в'язниця, в якій від заразних 
хвороб загинула величезна кіль¬ 
кість християн. Вона признача¬ 
лася для державних злочинців, 
військовополонених правителів 
і т. п. За деякими джерелами тут 
провели свої останні дні апос¬ 
толи Петро і Павло. 

Проте деякі вчені-історики 
та правознавці вважають, що 
перша згадка про позбавлення 
волі як виду покарання і місця 
його виконання з'явилась у 
середині IV тисячоліття до н. е. 
Наприклад, у Давньому Єгипті 
на підставі указу фараона Рам-
зеса I для хабарників перед¬ 
бачалися каторжні роботи [6, 
с. 61]. Відповідно ж до законів 
XII Таблиць кредитор міг заку¬ 
вати боржника в кайдани у себе 
вдома й утримувати його впро¬ 
довж 60 днів, після закінчення 

яких боржника або продавали в 
рабство, або вбивали [6, с. 161], 
тобто допускалось виконання 
цього виду покарання не тільки 
в державних установах, а й у 
приватних. 

На вітчизняних теренах 
позбавлення волі стало відомо 
значно пізніше. Вперше про 
санкції у виді позбавлення волі 
за злодіяння згадується в одній 
з найвідоміших пам'яток права 
- Руській правді. Однак є всі під¬ 
стави припустити, що ця прак¬ 
тика склалася значно раніше, а 
потім, у XII-XIII ст., знайшла своє 
відображення в законодавстві. 
З цього приводу в літературі 
зазначається, що термін «пока¬ 
рання» в Руській правді в усіх 
її редакціях не зустрічається, 
замість нього тоді вживали інші 
терміни - «страта» та «помста» 
[9, с. 52]. 

Паралельно з Руською 
правдою у ХІІІ ст. діяло Магде¬ 
бурзьке право як збірка зако¬ 
нів (статутів), джерелами якого 
були Саксонське зерцало і 
право магдебурзьких шеффенів 
(судова колегія). Магдебурзьке 
право встановлювало як поря¬ 
док виборів і функцій органів 
міського самоврядування, суду, 
купецьких об'єднань, цехів, так 
і визначало покарання за різні 
види злочинів. У ХV-ХVІІІ ст. воно 
діяло на території більшості міст 
України, в тому числі таких, як 
Переяслав, Полтава, Гадяч, 
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Золотоноша, Лубни, Кременчук, 
Миргород, Прилуки, Пирятин, 
Ромни та ін. [4, с. 502]. Фактично 
застосування Магдебурзького 
права в Україні припинилося 
після запровадження в 1781 р. 
Установлення про губернії (указ 
про реформу місцевого управ¬ 
ління в Росії, в ході якої прово¬ 
дилася часткова децентраліза¬ 
ція управління і відділення суду 
від виконавчих органів) та ство¬ 
рення нової судової системи [1, 
с. 688]. 

Щодо тюремного позбав¬ 
лення волі, то про нього як 
самостійне покарання вперше 
згадується в Судебнику 1550 р. 
(статті 4, 6): «А которой дьак 
список нарядит... на том дьаке 
взяти перед боярином вполы 
да кинути его в тюрму». Тому 
ув'язнення відбувалось у досить 
незвичній новій установі вико¬ 
нання покарань - «тюрмі», яка 
була належним засобом для 
«устрашенія другихъ, дабы имъ 
было «непорадно» подражать 
преступнику» [5, с. 1]. Але закон 
не вказував строки тюремного 
позбавлення волі, воно застосо¬ 
вувалося зазвичай у поєднанні 
з іншими видами покарання [3, 
с. 21]. 

Що ж стосується практич¬ 
ної реалізації покарання у виді 
тюремного позбавлення волі, то 
про це можна судити лише за 
окремими свідченнями вчених-
правознавців. Узагальнюючи 

їх, І . Я. Фойницький відзначав, 
що тюрма «была лишь мерою 
физическаго захвата личности, 
применявшеюся обыкновенно 
не для наказанія, а до наказа-
нія. Применяясь какъ наказаніе, 
тюрьма означала мучительное 
телесное страданіе, сопровож¬ 
далась наложешемъ оковъ, 
кандаловъ, приковываыемъ 
къ стене и отбывалась въ 
помещеыяхъ, наименее 
удобныхъ для жизни, въ сырыхъ 
подвалахъ, погребахъ и т. под.» 
[7, с. 308]. У своїх працях відомі 
вчені-історики зазначають, що 
поряд із Судебником одним із 
перших актів законодавства з 
питань виконання покарань, 
який діяв на теренах України, 
можна вважати і Статут Вели¬ 
кого князівства Литовського 
1588 р., який був затверджений 
у відповідності з процедурами 
того часу спеціальним актом 
короля Польщі і Великого князів¬ 
ства Литовського. Цей документ 
упродовж двох з половиною сто¬ 
літь був взірцем для законодав¬ 
ців і задовольняв судову прак¬ 
тику на литовських, українських 
та білоруських землях. 

Варто зазначити, що в Ста¬ 
туті 1588 р. особлива увага при¬ 
ділялася питанням виконання 
і відбування покарання. Поряд 
з позбавленням прав і честі, 
висилкою тимчасовою або наза¬ 
вжди за межі держави, конфіс¬ 
кацією майна та іншими видами 

236 2013/122 



Перші кроки в науці 

додаткових покарань, застосо¬ 
вувалось і покарання на термін 
від шести тижнів до одного року, 
яке відбували в надземному або 
підземному ув'язненні. 

На початку ХVІІ ст. пока¬ 
рання і процес його виконання 
отримав ще більш суворий 
характер, спрямований на утри¬ 
мання народу в страху. Така 
тенденція розвитку російського 
кримінального права отримала 
свій прояв у Соборному Уло-
женні 1649 р. Цікавим є те, що 
в цьому документі з'являються й 
певні процедурні норми процесу 
виконання і відбування пока¬ 
рання у виді позбавлення волі, 
зокрема щодо здійснення контр¬ 
олю за утримуваними в тюрмах. 
Такий контроль покладався на 
тюремних сторожів і цілуваль¬ 
ників, які через присягу («хресне 
цілування») і поруку обиралися 
«сошними людьми» (статті 4, 44, 
95 гл. ХХІ). 

Тюремне позбавлення волі 
як вид покарання згадується і в 
проекті першого відомого в Укра¬ 
їні кодексу українського права -
Права, за якими судиться мало¬ 
російський народ. Цей документ 
передбачав досить розвинену 
систему покарань, яка включала 
в себе смертну кару (що поділя¬ 
лась на просту і кваліфіковану), 
позбавлення волі, церковну спо¬ 
куту, вигнання, майнові пока¬ 
рання та ін. [8, с. 84]. Проте 
Права так і не набули чинності 

у зв'язку з поширенням дії Зводу 
законів Російської імперії на 
території України. 

Таким чином, упродовж 
XVII ст. і більшої частини XVIII ст. 
ще не існувало єдиного типу 
місць позбавлення волі, а від¬ 
сутність єдиної тюремної адмі¬ 
ністрації призводила до того, що 
завдання в'язниці нерідко зво¬ 
дилася лише до охорони аре¬ 
штантів. Тільки у другій поло¬ 
вині XVIII ст. змінився погляд на 
тюремне позбавлення волі: воно 
вже не розглядалося як пока¬ 
рання, що відповідало цілям 
залякування. Позбавлення волі 
стало застосовуватися як само¬ 
стійне кримінальне покарання. 

З часів правління Олек¬ 
сандра І починається активне 
видання нормативних актів, 
що стосувалися сфери вико¬ 
нання покарань: Положення 
про посаду наглядачів тюрем¬ 
них замків 1823 р., Статут про 
утримуваних під вартою 1832 р., 
Уложення про покарання кри¬ 
мінальні та виправні 1845 р. та 
ін., які були систематизовані в 
т. X!V Зводу законів Російської 
імперії. Найбільші ж зміни в сис¬ 
темі установ виконання пока¬ 
рань стали відбуватися в остан¬ 
ній третині ХІХ ст. Зокрема, у 
1879 р. урядом було створено 
Головне тюремне управління, 
яке наділялося правами окре¬ 
мого міністерства і повинно 
було втілювати в життя основні 
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напрями тюремних перетворень 
у Російській імперії та «было 
проводником тюремной поли¬ 
тики царизма вплоть до 1917 
года» [2, с. 12]. 

Пріоритетним напрямком 
діяльності Головного тюремного 
управління стало створення 
конкретних правових норм. Тому 
1915 р. було також затверджено 
ще й Загальну тюремну інструк¬ 
цію, де, зокрема, вказувалося, 
що позбавлення волі, перешко¬ 
джаючи продовженню злочинної 
діяльності, має на меті не тільки 
покарання, але й виправлення, 
викорінення поганих схильнос¬ 
тей і звичок, а також підготовку 
до чесного трудового життя на 
волі. Загальна тюремна інструк¬ 
ція стала нормативним актом, 
що окреслював єдині засади 
управління тюремними устано¬ 
вами та організацію тюремного 
режиму. Одночасно вона визна¬ 
чала загальні обов'язки чинів 
тюремної стражі, організацію 
служби тюремних наглядачів, 
внутрішній тюремний розпо¬ 
рядок, порядок та умови утри¬ 
мання арештантів, порядок їх 
звільнення з місць позбавлення 
волі тощо. Загальна тюремна 
інструкція на той час акумулю¬ 
вала в собі найбільш суттєві 
досягнення російського законо¬ 
давства й новітні наукові роз¬ 
робки в галузі тюремознавства. 
Вона стала першим єдиним 
цілісним документом режим-

ного характеру, де було досить 
вичерпно регламентовано вико¬ 
нання кримінального покарання 
у виді позбавлення волі. 

Таким чином, російська 
тюремна система вступила у 
XX ст., маючи у своїй основі 
досить серйозну правову базу, 
розробка якої здійснювалася 
головним чином упродовж 
30-90-х рр. XIX ст. Цей період 
став важливим для становлення 
і розвитку системи виконання 
покарань, що народжувалася, 
оскільки саме в цей час заклада¬ 
лись її ідейно-теоретичні засади, 
а з урядом втілювались заходи, 
спрямовані на створення імпер¬ 
ської системи виконання пока¬ 
рання у виді позбавлення волі. У 
цей час розпочалась і суспільно-
політична підготовка до майбут¬ 
ньої тюремної реформи в Росії, 
були створені необхідні для її 
проведення передумови органі¬ 
заційно-правового характеру. 

Аналізуючи законодавство 
царської Росії з питань виконання 
покарань, яке діяло і на терито¬ 
рії України до жовтневої рево¬ 
люції 1917 р., можна вважати, 
що головним місцем відбування 
покарання стала «тюрма». Вона 
була першою «цілісною» уста¬ 
новою режимного характеру, де 
здійснювалося покарання у виді 
позбавлення волі. Тюрма стала 
перехідною ланкою від царської 
до передрадянської системи 
виконання покарань. 
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ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ 

Изосимова К. С. 

В статье рассматриваются вопросы создания и становления системы учреждений ис¬ 
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ЩОДО СТАНУ НАУКОВОЇ РОЗРОБКИ ПРОБЛЕМИ 
ОСОБИСТОСТІ НЕПОВНОЛІТНЬОГО 

КОРИСЛИВО-НАСИЛЬНИЦЬКОГО ЗЛОЧИНЦЯ 
У статті визначається поняття «особа неповнолітнього корисливо-насильницького зло¬ 

чинця». Розглядаються питання щодо розробленості проблематики особистості неповно¬ 
літнього корисливо-насильницького злочинця на сучасному етапі розвитку кримінологічної 
науки. 

Ключові слова: особа неповнолітнього злочинця, корисливо-насильницький злочинець. 

Для будь-якого суспільтва, 
якому знайома державна орга¬ 
нізація буття, завжди актуаль¬ 
ною є проблема злочинності 
неповнолітніх. її гострота зумов¬ 
люється тим, що вона відбиває 
основні тенденції злочинності 
в країні, виступає індикатором 
морального здоров'я суспіль¬ 
ства і дозволяє спрогнозувати 
загальні перспективи та можливі 
напрямки розвитку злочинних 
проявів на майбутнє [17, с. 17]. 

У цьому плані не є винят¬ 
ком й українське суспільство. 
Але розв'язання даної про¬ 
блеми неможливе без всебіч¬ 
ного вивчення особистості зло¬ 
чинця. У кримінологічній науці 
її справедливо відносять до 
основних і найбільш складних, 
оскільки саме в площині зна¬ 
ння про правопорушника кри¬ 
мінальних заборон у концен-

трованому вигляді міститься 
розуміння витоків мотивації зло¬ 
чинної поведінки такої особи та 
ефективних шляхів запобіжного 
впливу. Адже завдяки цьому 
знанню сучасна кримінологія, 
«озброєна» методологічним 
інструментарієм щодо визна¬ 
чення типології особи злочинця 
та структури його індивідуальної 
поведінки, впритул підійшла до 
розуміння оточуючого серед¬ 
овища як чинника, що негативно 
впливає на формування осо¬ 
бистості, та важливості корекції 
поведінки об'єднаними зусил¬ 
лями не лише правоохорон¬ 
них органів, а й різних соціаль¬ 
них інституцій. Накопичений 
значний емпіричний матеріал 
дозволяє перейти як на більш 
високий рівень теоретичних уза¬ 
гальнень, так і до формування 
довгострокової програми дослі-
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дження особистості злочинця 
[12, с. 6]. 

У цій системі наукових 
координат особистість непо¬ 
внолітнього злочинця, за спра¬ 
ведливим визначенням вчених, 
є похідною від узагальненого 
науково-теоретичного образу 
особистості злочинця, створе¬ 
ного кримінологічною теорією 
[17, с. 42]. При цьому за різних 
часів чимало науковців зверта¬ 
лося до проблематики особис¬ 
тості неповнолітнього злочинця, 
включаючи категорію корис¬ 
ливо-насильницького злочинця. 
Багатий емпіричний матеріал у 
цій сфері отримали М. Ю. Валуй-
ська, В. В. Голіна, Б. М. Головкін, 
A. І. Долгова, І. М. Даньшин, 
B. Є. Емінов, В. П. Емельянов, 
А. П. Закалюк, О. М. Костенко, 
Н . Ф. Кузнєцова, Ф. А. Лопу-
шанський, І. П. Лановенко, 
П . П . Михайленко, Г. М. Міньков-
ський, О. Б. Сахаров, І. К. Тур-
кевич, А. П. Тузов, В. І. Шакун, 
О. Ю. Шостко, Н. В. Яницька та 
ін. Не можна окремо не вказати 
на наукові праці Б. М. Головкіна, 
присвячені дослідженню корис¬ 
ливо-насильницької злочин¬ 
ності в Україні, що базуються на 
багатому емпіричному матеріалі 
[4-8; 10]. Однак багато важли¬ 
вих питань даної проблеми, в 
тому числі й методологічного 
характеру, отримують супереч¬ 
ливе тлумачення, немає одно¬ 
стайності й у трактуванні низки 

її аспектів [23, с. 11]. У зв'язку з 
цим, щоб визначитися зі станом 
наукової розробки проблеми 
особистості неповнолітнього 
злочинця в цілому і корисливо-
насильницького зокрема, необ¬ 
хідно зупинитися на деяких 
принципових моментах, сутність 
яких полягає в такому. 

По-перше, в основу виді¬ 
лення підвиду особистості непо¬ 
внолітнього злочинця поклада¬ 
ється певний віковий критерій 
особи, а точніше - його визна¬ 
чений інтервал. Нижня межа 
останнього дорівнюється віку 
настання кримінальної відпові¬ 
дальності підлітків. Згідно з ч. 2 
ст. 22 Кримінального кодексу 
України (далі - Кодекс) вік, з 
якого є можливим притягнення 
особи до кримінальної відпо¬ 
відальності за вчинення деяких 
злочинів, перелічених у цьому 
Кодексі, складає 14 років. У 
свою чергу, межею, за якою зло¬ 
чинність неповнолітніх «пере¬ 
творюється» на злочинність 
молодіжну, є досягнення особою 
18 років. 

По-друге, пізнання особис¬ 
тості неповнолітнього злочинця 
корисливо-насильницької спря¬ 
мованості знаходиться на стику 
двох самостійних блоків знань, 
гідних окремого поглибленого 
вивчення, - про особистість 
неповнолітнього злочинця та 
особистість корисливо-насиль¬ 
ницького злочинця. Але ж для 
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кожного з цих блоків цементу¬ 
ючим ланцюгом виступає зна¬ 
ння про особистість злочинця 
взагалі. Тому розв'язання про¬ 
блеми пізнання особливостей 
особистості неповнолітнього 
корисливо-насильницького зло¬ 
чинця повинно відбуватися крізь 
призму своєрідної тріади: осо¬ 
бистість злочинця - особистість 
неповнолітнього злочинця й 
особистість корисливо-насиль¬ 
ницького злочинця. 

По-третє, на наш погляд, 
кілька чинників визначають роз¬ 
робленість проблематики осо¬ 
бистості неповнолітнього зло¬ 
чинця на сьогоднішній день. 
Один із них - це сформованість 
понятійного апарату, а отже, 
й визначеність таких похід¬ 
них категорій, як «особистість 
злочинця», зокрема неповно¬ 
літнього, «корисливо-насиль¬ 
ницька злочинність», окремим 
сегментом якої є злочинність 
неповнолітніх, та ін. Другий чин¬ 
ник полягає в установленні між¬ 
дисциплінарних зв'язків та запо¬ 
зиченні певних напрацювань з 
інших дисциплін. Як справед¬ 
ливо зазначає Г. М. Резник, під¬ 
вищена дискусійність особистіс-
ної проблематики у кримінології 
й кримінально-правовій науці 
цілком природна. Особистість 
- найбільш складний об'єкт для 
будь-якої галузі знань. Вона не 
«вміщується» повністю в жодну 
наукову дисципліну. Будь-яка 

наука має свій «образ» і у від¬ 
повідності з ним дає своє визна¬ 
чення особистості. Поняття осо¬ 
бистості в соціології, психології, 
етиці, естетиці і т. ін. істотно від¬ 
різняються одне від одного. 
Більше того, навіть у межах 
однієї науки особистість нерідко 
вивчається в різних теоретич¬ 
них площинах [22, с. 29]. Отже, 
проблема особистості злочинця 
уявляється проблемою комп¬ 
лексною. Третій чинник, який 
свідчить про рівень розробле¬ 
ності проблеми, - це врахування 
досягнень не лише вітчизняної, 
але й зарубіжної науки. Вченими 
різних країн багато уваги приді¬ 
лялося й приділяється особис¬ 
тості неповнолітнього злочинця, 
хоча на теоретичному рівні й у 
практичній площині існують різні 
підходи до розв'язання окремих 
аспектів цієї складної проблеми. 
Проте запозичення прогресив¬ 
них напрацювань зарубіжних 
фахівців сприяє якомога ефек¬ 
тивнішому вирішенню конкрет¬ 
ної кримінологічної проблеми. 

Четвертий чинник, яким 
визначається рівень розробле¬ 
ності проблеми, - ті непізнанні 
аспекти, складну природу яких 
ще треба з'ясувати. Як зазнача¬ 
ється у спеціальній літературі, 
злочини неповнолітніх відрізня¬ 
ються за своїм характером від 
ідентичних злочинів дорослих. 
Причиною цьому є механізми 
взаємного кримінального зара-
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ження, конформної поведінки, 
групового тиску [21, с. 37]. Зда¬ 
ється, що причини нібито лежать 
на поверхні, однак навіть з їх 
знанням поки що не спостеріга¬ 
ється істотних зрушень у проти¬ 
дії злочинності неповнолітніх. 
Тому потребують все нового й 
нового вивчення феноменоло¬ 
гічні особливості особистості 
підлітка. 

Нарешті, п'ятий визначаль¬ 
ний чинник, що безпосередньо 
позначається на досягненні пев¬ 
ного рівня розробленості даної 
проблеми, полягає в забез¬ 
печенні необхідного ступеня 
обґрунтованості теоретичних 
висновків та їх перевірки достат¬ 
німи емпіричними досліджен¬ 
нями відповідної якості. 

Отже, аналіз перелічених 
вище чинників у комплексі може 
надати уявлення про той тео¬ 
ретичний фундамент, від якого 
слід відштовхуватися під час 
подальшого вивчення особис¬ 
тості неповнолітнього корис¬ 
ливо-насильницького злочинця, 
а також визначити ті завдання, 
які насамперед потребують 
додаткового поглибленого 
дослідження. 

Щодо сформованості поня¬ 
тійного апарату, який застосо¬ 
вується при пізнанні особис¬ 
тості неповнолітнього злочинця, 
корисливі діяння якого поєднані 
з насильством, то цей процес 
ще далекий до свого остаточ-

ного завершення. Звичайно, 
базовим є поняття «особистість 
злочинця», але й тут немає 
єдності поглядів. Спроби вче¬ 
них розробити універсальне, 
визнане всіма кримінологами та 
науковцями інших спеціальнос¬ 
тей поняття «особистість зло¬ 
чинця» до цього часу не увін¬ 
чалися успіхом, оскільки кожна 
людина - явище специфічне та 
індивідуальне у своїх проявах, 
кожна людина в напруженій пси¬ 
хологічній ситуації, під впливом 
емоційних реакцій спроможна 
вчинити будь-який злочин, тому 
виділити окремі властивості зло¬ 
чинця, які б принципово відріз¬ 
няли його від законослухняного 
громадянина, як зазначається у 
спеціальній літературі, надзви¬ 
чайно складно [15, с. 86, 87]. 

Не зупиняючись докладно 
на критичному переосмисленні 
різноманітних позицій з цього 
питання, лише відмітимо, що 
сутність людської особистості 
(чи то злочинця, чи то пра-
вослухняної людини) визна¬ 
чається завдяки розкриттю її 
соціальних рис і властивостей, 
ролей і позицій як суб'єкта соці¬ 
альної поведінки в контексті різ¬ 
номанітних соціальних зв'язків, 
тобто через визначення її ста¬ 
новища в системі суспільних 
відносин. З огляду на це уявля¬ 
ється справедливою думка про 
те, що особистість можна роз¬ 
глядати як відносно стійку, дина-
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мічну, соціально обумовлену 
сукупність духовних, суспільно-
політичних і морально-вольо¬ 
вих якостей людини, свідомість 
і вчинки якої характеризуються 
певним ступенем соціальної 
зрілості й прагненням виявити 
свою індивідуальність [2, с. 88]. 
Іншими словами, особистість 
- це буття певного індивіда як 
соціального феномена, який 
реалізує себе в різних формах 
соціальної дії. Оскільки злочин 
- це теж різновид соціально зна¬ 
чущої дії, що одержує оцінку, 
з точки зору соціальних інсти¬ 
тутів права, то й поняття «осо¬ 
бистість злочинця» включає в 
себе психолого-соціологічне 
поняття «особистість» і соці¬ 
ально-юридичне поняття «зло¬ 
чинець». Підтвердженням цієї 
тези слугують численні визна¬ 
чення поняття «особистість зло¬ 
чинця», надані кримінологами. 
Так, ще кілька десятиліть тому 
І . І . Карпець та О. Б. Сахаров 
зазначали, що особистість зло¬ 
чинця - це сукупність соціально 
значущих властивостей, ознак, 
зв'язків, відносин, що характе¬ 
ризують особу, винну в пору¬ 
шенні кримінального закону, які 
в поєднанні з іншими умовами 
та обставинами впливають на 
її антисуспільну поведінку [16, 
с. 150; 24, с. 110-116]. Схоже 
визначення через 20 років 
надав А. І. Алексєєв: «Особис¬ 
тість злочинця - це сукупність 

соціально значущих властивос¬ 
тей, що в поєднанні із зовніш¬ 
німи умовами (ситуацією) впли¬ 
вають на злочинну поведінку» 
[1, с. 84]. Класичним так само 
можна вважати висловлювання 
І . М. Даньшина, який зазначав, 
що під особистістю злочинця 
розуміється сукупність істотних 
і стійких соціальних властивос¬ 
тей і ознак, соціально значущих 
біопсихологічних властивостей 
індивіда, які, об'єктивно реалізу-
ючись у конкретному вчиненому 
злочині, надають вчиненому 
діянню характеру суспільної 
небезпечності, а винній у ньому 
особі - властивості суспільної 
небезпечності, у зв'язку з чим 
вона і притягається до відпові¬ 
дальності, передбаченої кримі¬ 
нальним законом [18, с. 37]. 

Усе це має методологічне 
значення й для пояснення при¬ 
роди особистості неповноліт¬ 
нього злочинця. При цьому в 
спеціальній літературі, як це не 
дивно, майже не наводиться 
визначень особистості неповно¬ 
літнього злочинця. Виключен¬ 
ням є хіба що кілька робіт. Так, у 
роботі [17] під особистістю непо¬ 
внолітнього злочинця автори 
розуміють суспільно небезпеч¬ 
ного підлітка із соціально-пси¬ 
хологічними та морально-пра¬ 
вовими дефектами свідомості, 
який в умовах конкретної жит¬ 
тєвої ситуації вчинив злочин. 
В. М. Оржеховська вважає, 
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що неповнолітні злочинці - це 
важковиховувані, педагогічно 
занедбані підлітки, які вчинили 
кримінальні злочини, порушили 
правові норми й направлені 
судом до виправних колоній 
[20, с. 53]. Проте в наукових 
джерелах завжди відмічається, 
що особистісна характеристика 
підлітків-злочинців має сут¬ 
тєві особливості в порівнянні з 
цими властивостями злочинців з 
інших соціально-вікових груп [3, 
с. 35]. 

На наш погляд, під особис
тістю неповнолітнього зло¬ 
чинця слід розуміти суспільно 
небезпечного підлітка у віці від 
14 до 18 років із соціально-пси¬ 
хологічними та морального-пра-
вовими вадами й дефектами 
соціалізації, зумовленими осо¬ 
бливостями фізичного, психоло¬ 
гічного та морального розвитку 
людини в цьому віці, який в умо¬ 
вах конкретної життєвої ситуа¬ 
ції вчинив протиправне діяння, 
передбачене кримінальним 
законом. 

Враховуючи той факт, що 
за своїм характером злочин¬ 
ність неповнолітніх сьогодні має 
корисливу, корисливо-насиль¬ 
ницьку та насильницьку спря¬ 
мованість, актуальною пробле¬ 
мою є й залишатиметься надалі 
вивчення особистості неповно¬ 
літнього корисливо-насиль¬ 
ницького злочинця, особли¬ 
вості діяння якого виявляються 

насамперед у насильницькому 
способі заволодіння майном 
потерпілого. Тобто відмічені у 
визначенні особистості непо¬ 
внолітнього злочинця вади та 
дефекти соціалізації у даному 
разі призводять до вчинення 
корисливо-насильницького зло¬ 
чину. Але тут постає ще одне 
питання методологічного плану: 
які злочинні діяння структурно 
входять до поняття «корис¬ 
ливо-насильницька злочинність 
неповнолітніх»? Уявляється, що 
у визначенні цих структурних 
параметрів слід виходити з двох 
принципових моментів. Один із 
них - ті види злочинів, що вза¬ 
галі відносяться кримінологами 
до корисливо-насильницької 
злочинності, другий - визна¬ 
чення кола діянь, за вчинення 
яких можливе настання кримі¬ 
нальної відповідальності у зни¬ 
женому віці кримінальної відпо¬ 
відальності, тобто з 14 років. 

Щодо першого моменту 
зазначимо, що слід погодитися 
з позицією Б. М. Головкіна сто¬ 
совно того, що до групи корисли¬ 
вої насильницької злочинності 
входять злочини, в яких реалі¬ 
зація корисливого мотиву здій¬ 
снюється не інакше, ніж насиль
ницьким способом (корисливі 
вбивства, розбій, насильниць¬ 
кий грабіж, вимагання, поєднане 
із насильством, бандитизм та 
ін.), тобто злочини, передба¬ 
чені перш за все пунктами 6 і 11 
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ст. 115, статтями 187, 189, 257, 
ч. 2 ст. 186, а також ч. 2 ст. 289 
КК України (у частині дій, вчи¬ 
нених із корисливих мотивів і 
поєднаних із насильством) [9; 
10]. До того ж у деяких випад¬ 
ках до корисливої насильниць¬ 
кої злочинності слід відносити 
насильницьке донорство, неза¬ 
конну трансплантацію органів 
або тканин людини, незаконне 
позбавлення волі або викра¬ 
дення людини і торгівлю людьми 
[9, с. 34], вчинені з корисливих 
мотивів і поєднані водночас із 
насильством (ч. 3 ст. 144, час¬ 
тини 3 і 4 ст. 143, ч. 2 ст. 146, ч. 2 
ст. 149 Кодексу). 

Стосовно другого моменту 
відмітимо, що у психологічній 
літературі під час проведення 
періодизації неповнолітнього 
віку виокремлюють, зокрема, 
підлітковий (від 11-12 до 14-15 
років) і ранній юнацький вік (від 
15-16 до 18 років). Вік кримі¬ 
нальної відповідальності непо¬ 
внолітніх припадає на ранній 
юнацький і частково на підліт¬ 
ковий періоди розвитку людини 
[25, с. 106]. Підлітки притягу¬ 
ються до кримінальної відпові¬ 
дальності лише за певну групу 
злочинних діянь, які прямо 
зазначені в законі (ч. 2 ст. 22 
Кодексу), і тільки по досягненню 
14 років. У свою чергу, за загаль¬ 
ним правилом кримінальній від¬ 
повідальності підлягають особи, 
яким до вчинення злочину випо-

внилося 16 років, тобто непо¬ 
внолітні, які досягли вікового 
періоду життя - раннього юна¬ 
цтва. Ця теза уявляється важ¬ 
ливою, особливо якщо особою 
вчиняються корисливо насиль¬ 
ницькі злочини, передбачені 
відповідними частинами статей 
143, 144, 146 або 149 Кодексу. 
Справа в тому, що притягнення 
особи до кримінальної відпові¬ 
дальності за вчинення цих дій 
є можливим, починаючи лише з 
16 років. Таким чином, неповно¬ 
літні, які не досягли загального 
віку кримінальної відповідаль¬ 
ності, не можуть бути притягну¬ 
тими до неї. Відповідно оцінка 
подібних суспільно небезпечних 
дій з боку неповнолітніх як зло¬ 
чинних матиме місце лише по 
досягненню ними 16 років. Про 
вікове обмеження щодо кримі¬ 
нальної відповідальності тут 
йдеться через те, щоб показати, 
що за межами поняття «злочин
ність неповнолітніх» залиша¬ 
ється певна частина діянь, які за 
мірою суспільної небезпечності 
не відрізняються від злочинів. 
Але через недосягнення особою, 
яка їх вчинила, віку настання кри¬ 
мінальної відповідальності кримі¬ 
нальну справу по факту вчинення 
зазначеного діяння не порушують, 
і тому такі факти залишаються 
поза кримінально-правовою реє¬ 
страцією. Кількість останніх, на 
думку А. П. Закалюка, чимала [11, 
с. 468]. 
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Аналіз зарубіжного досвіду 
в поясненні коренів злочинності 
неповнолітніх і виробленні шля¬ 
хів боротьби з нею свідчить, 
що все розмаїття теорій при¬ 
чин даного виду злочинності, 
зокрема представлених в аме¬ 
риканській та європейській кри¬ 
мінологічній літературі, можна 
умовно поділити на кілька груп: 
1) біологічні (біосоціальні); 
2) психологічні (біопсихологічні, 
психоаналітичні, теорії рис осо¬ 
бистості та емоційних проблем, 
теорії соціально-когнітивного 
навчання, розумової відсталості 
та душевних розладів, теорії 
соціопатичної особистості, соці¬ 
ального контролю та ін.); 3) соці¬ 
ологічні (макрорівневі і мікро-
рівневі) та 4) альтернативні 
(теорії стигматизації, конфлікту, 
феміністські теорії тощо) [19, 
с. 211; 27, с. 10]. У всі ці теорії як 
обов'язковий структурний еле¬ 
мент, звичайно ж, «вписується» 
і носій злочинної поведінки, 
тобто будь-яка з них не може 
оминути проблематики генези 
«особистість злочинця». Але, як 
справедливо відмічається у спе¬ 
ціальній літературі, неможливо 
пояснити причини виникнення 
та існування злочинності непо¬ 
внолітніх якоюсь єдиною тео¬ 
рією, оскільки кожна з них може 
певною мірою застосовуватися 
на практиці лише до окремих 
видів злочинів чи груп деліквен-
тів [27, с. 12], або, навпаки, пози-

тивні положення різних теорій 
можна синтезувати, виходячи з 
єдиної концептуальної основи 
[26, с. 104]. Такому синтезу тео¬ 
рій на практиці є приклади. Так, 
С. М. Іншаков у роботі [14] наво
дить приклад подібної взаємодії. 
Він пише, що в 70-ті рр. ХХ ст. у 
більшості країн Заходу акцент у 
впливі на злочинність робився 
на суспільних перетвореннях 
і на перевихованні злочинців. 
Перший напрямок обслугову¬ 
вали соціологічні теорії злочин¬ 
ності, другий - клінічна криміно¬ 
логія. При цьому значне місце 
серед реформаторських захо¬ 
дів впливу на злочинність посі¬ 
дала турбота про неповнолітніх 
та молодь. У Бельгії, прикла¬ 
дом, був прийнятий Закон про 
молодь, який передбачав низку 
організаційних заходів, спрямо¬ 
ваних на здійснення педагогічної 
та матеріальної допомоги юним 
співгромадянам. Для розгляду 
кримінальних справ стосовно 
неповнолітніх стали створюва¬ 
тися спеціальні суди, які багато 
уваги під час судового розгляду 
приділяють виясненню умов 
виховання деліквента, ретельно 
вивчають його особистість, сер¬ 
йозну увагу приділяють аналізу 
можливості перевиховання під¬ 
літка. Аналогічні законодавчі 
акти прийняли парламенти й 
інших західноєвропейських країн 
[14, с. 198, 199]. Єдине, в чому 
більш-менш одностайні зару-
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біжні вчені, це те, що деструк¬ 
тивна (протиправна) поведінка 
підлітків є результатом взаємодії 
індивідуальних (персональних) і 
соціальних (оточуючих) чинників 
[28, с. 75]. 

На наш погляд, це цікавий, 
а головне - корисний досвід, 
спроможний розширити гори¬ 
зонти наукового пізнання кон¬ 
кретної проблеми з використан¬ 
ням передових напрацювань 
зарубіжної науки і практики, 
а значить, вартий ретельного 
вивчення, критичного осмис¬ 
лення і, можливо, застосування 
у прикладних кримінологічних 
дослідженнях, зокрема при 
дослідженні проблем корисли¬ 
вої насильницької злочинності 
неповнолітніх. Отже, аналіз та 
вивчення сучасних зарубіжних 
передових підходів і моделей 
запобігання злочинності непо¬ 
внолітніх, зокрема її корисливої 
насильницькому сегменту, на 
предмет можливої імплемента¬ 
ції окремих положень у вітчиз¬ 
няну практику можуть сприяти, 
як уявляється, розробці конкрет¬ 
них пропозицій щодо скорочення 
соціальної бази злочинності 
неповнолітніх в Україні, мораль¬ 
ному оздоровленню підліткової 
частини суспільства, вдоско¬ 
наленню нормативної регла¬ 
ментації у галузі запобігання 
цьому виду злочинності та ін. 
Тому, як справедливо зазначає 
О. Ю. Шостко, постає проблема 

більш глибокого вивчення тео¬ 
ретичних і практичних іноземних 
досягнень у царині боротьби 
зі злочинністю неповнолітніх. 
Насамперед це стосується аме¬ 
риканської кримінології та діяль¬ 
ності американських державних 
установ і організацій, які, на 
думку багатьох сучасних кримі¬ 
нологів, досягли значних успіхів 
у цьому відношенні [27, с. 4]. 

Актуальність й потреба у 
будь-якому кримінологічному 
дослідженні визначається сту¬ 
пенем стурбованості суспіль¬ 
ства ситуацією її остаточної 
нерозв'язаності, відсутністю 
істотних або принаймні відчут¬ 
них успіхів у скороченні пев¬ 
ного негативного явища. А це 
свідчить про те, що існують ті 
проблемні аспекти, складна 
природа яких ще непізнана. До 
таких, наприклад, відноситься 
вплив вікових особливостей 
людини (у даному випадку -
підліткових) на обрання саме 
насильницького способу заво-
лодіння матеріальними ціннос¬ 
тями, роль психічних аномалій 
підлітків у злочинній мотивації 
дій, обрання найбільш ефек¬ 
тивних методик корегування 
негативних рис і властивостей 
особистості неповнолітнього 
з корисливо-насильницькою 
спрямованістю тощо. 

Наприкінці зазначимо, що 
слід погодитися з думкою тих 
авторів, які вважають, що сьо-
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годні необхідні добротні кримі¬ 
нологічні дослідження, спрямо¬ 
вані перш за все на виявлення 
якісних параметрів злочинності, 
встановлення кореляційних 
зв'язків злочинності і різного 
роду криміногенних факторів з 
тим, щоб на їх підставі забез¬ 
печити науково обґрунтоване 
прогнозування і розробку захо¬ 
дів запобіжного характеру [13, 
с. 101]. Усе це стає можливим, у 
тому числі, завдяки проведенню 
ґрунтовних емпіричних дослі¬ 
джень комплексу особливостей 
особистості злочинного діяча, 
який є центральною сполучною 
ланкою механізму злочинної 
поведінки. Дослідження такого 

роду - не лише обов'язкова 
умова і показник фундамен¬ 
тальності теоретичних знань, 
отриманих за результатами його 
проведення, а й запорука віро¬ 
гідності та якості процесу при¬ 
росту нового знання у сфері 
розкриття природи особистості 
неповнолітнього корисливо-
насильницького злочинця. Будь-
які висновки під час вивчення 
особистості неповнолітнього 
корисливо-насильницького зло¬ 
чинця потрібно робити на основі 
аналізу емпіричних матеріалів 
у даній сфері, підкріплючи або 
спростовуючи гіпотетичні припу¬ 
щення, зроблені під час дослід¬ 
ження. 
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О СОСТОЯНИИ НАУЧНОЙ РАЗРАБОТКИ ПРОБЛЕМЫ ЛИЧНОСТИ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО КОРЫСТНО-НАСИЛЬСТВЕННОГО ПРЕСТУПНИКА 

Маршуба М. О. 
В статье дается определение понятия «лицо несовершеннолетнего корыстно-

насильственного преступника». Рассматриваются вопросы разработанности проблематики 
личности несовершеннолетнего корыстно-насильственного преступника на современном 
этапе развития криминологической науки. 

Ключевые слова: лицо несовершеннолетнего преступника, лицо корыстно-
насильственного преступника. 

STATE OF SCIENTIFIC DEVELOPMENT ISSUES 
IDENTITY OF A MINOR SELFISH AND VIOLENT CRIMINALS 

Marshuba M. O. 
In a scientific article on the basis of system analysis of concepts such as «self-interested 

person-but-violent offender», «face a juvenile offender,» is its own definition of «person selfish 
and violent juvenile crime nick.» In addition, the scientific article is to review the provisions that 
determine the identity of the minor issues elaboration selfish and violent criminals at the present 
stage of development of criminological science. 
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СТАНДАРТИ ОБМЕЖЕНЬ ПРАВ ЗАСУДЖЕНИХ 
У ПРАКТИЦІ ЄВРОПЕЙСЬКОГО 

СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ 
Стаття присвячена дослідженню стандартів обмежень прав осіб, позбавлених волі. В 

контексті поставленої проблеми аналізується релевантна практика Європейського суду з 
прав людини. 

Ключові слова: обмеження, права засуджених, позбавлення волі, виконання покарання, 
пенітенціарна служба. 

Однією із найменш дослі¬ 
джених і найбільш важливих, як 
у теоретичній, так і практичній 
площині, є проблема стандар¬ 
тів обмежень прав засуджених. 
її важливість обумовлюється 
специфікою правового статусу 
засуджених, потенційно високим 
ризиком необґрунтованих обме¬ 
жень їх прав. 

Дослідження проблеми 
обмежень прав засуджених 
(правообмежень засуджених) 
конче необхідне з урахуванням 
тісного зв'язку між нею та важ¬ 
ливими науковими і практич¬ 
ним завданнями. Адже питання 
про те, якими мають бути обме¬ 
ження, є водночас і питанням 
щодо того, наскільки далеко 
можуть заходити суб'єкти право-
творчості та правозастосування, 
обмежуючи права людини. Це, 
очевидно, вимагає від науки 
вироблення стандартів-орієнти-

рів при здійсненні правообмежу-
вальної діяльності обома цими 
суб'єктами. 

На жаль, вітчизняні наукові 
праці, в тому числі й ті, що опу¬ 
бліковані за радянських часів, 
які характеризувались акту¬ 
альними та високоякісними 
напрацюваннями у сфері кри¬ 
мінально-виконавчого права, не 
сформулювали чітких висновків, 
що могли б стати у нагоді при 
створенні правових норм, які 
закріплюють правообмеження 
засуджених, так само як і при 
застосуванні цих норм. Деякі 
ідеї щодо цієї проблеми зустрі¬ 
чаються у роботах О. Є. Ната-
шева [1], Й. С. Ноя [2], В. І. Селі-
верстова [3], М. О. Стручкова [4]. 
Що ж стосується цілеспрямова¬ 
ного вивчення проблеми стан¬ 
дартів правообмежень засудже¬ 
них, то воно не здійснювалося ні 
в Україні, ні за кордоном. 
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Тому метою даної статті є 
висвітлення такого стандарту 
обмежень прав засуджених як 
трискладовий тест, що є уні¬ 
версальним інструментом пра-
вообмежувальної діяльності. 
Для її досягнення необхідно 
проаналізувати релевантний 
досвід Європейського суду з 
прав людини (далі - ЄСПЛ) та 
сформулювати висновки щодо 
перспектив його дослідження та 
застосування в Україні. 

Важливо мати на увазі, що 
рішення ЄСПЛ, які містять стан¬ 
дарти обмежень прав засудже¬ 
них, є обов'язковими для засто¬ 
сування в Україні, і їх чимало. 
Тому слід акцентувати увагу на 
тих прецедентах, які цитуються 
самим Судом у переважній біль¬ 
шості рішень з досліджуваного 
питання. Серед них - справи 
Діксонів [7], Хірста [8], Сільвера 
[11]. 

Зауважимо, що жодна із 
цих справ не вплинула на виро¬ 
блення якогось спеціального 
стандарту обмежень прав засу¬ 
джених, а лише дещо конкрети¬ 
зувала підхід, що вже існував як 
усталений. Це можна пояснити 
підтриманням ЄСПЛ ідеї, що 
засуджені користуються всіма 
правами, які закріплені Євро¬ 
пейською конвенцією про захист 
прав та основоположних свобод 
(далі - Конвенція), за винятком 
обґрунтованих обмежень, котрі 
повинні відповідати виробле-

ному Судом загальному стан¬ 
дарту обмежень прав людини 
- так званому трискладовому 
тесту. Це означає, що обмеж¬ 
ити будь-які права засуджених, 
закріплених у Конвенції, можна 
тільки на тих самих підставах, 
що й права вільних громадян. Як 
вказує сам Суд, «... безсумнівно, 
засуджений не втрачає свої кон¬ 
венційні права тільки у зв'язку з 
його статусом ув'язненої внаслі¬ 
док засудження особи» [8]. 

Отже, необхідно коротко 
охарактеризувати цей тест та 
вказати на приклади його засто¬ 
сування відносно позбавлених 
волі осіб. Так, тест містить три 
складових, відповідність кожній 
з яких є необхідним для визна¬ 
ння будь-якого правообмеження 
обґрунтованим: обмеження має 
бути передбачене законом, 
спрямованим до обґрунтова¬ 
ної цілі та, найважливіше, бути 
необхідним у демократичному 
суспільстві. 

Передбаченість законом. 
Суд мав справу із категорі¬ 
ями «передбачений законом» 
і «у відповідності до закону» 
(«prescribed by law» і «in 
accordance with law») у вели¬ 
кій кількості справ. Він вказав, 
що немає необхідності робити 
акцент на існуванні в англомов¬ 
ному варіанті Конвенції різних 
формулювань вимоги належної 
законодавчої бази, тобто фак¬ 
тично визнав однаковим зна-
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чення цих термінів. Тим більше, 
що французький варіант Кон¬ 
венції містить формулювання 
«prevue par la loi», що є анало¬ 
гом як для «передбачений зако¬ 
ном», так і для «у відповідності 
до закону» [12, с. 766]. 

Проте ця вимога не означає, 
що обмеження має бути визна¬ 
чено саме у законодавчому 
акті. Це застереження слід ура¬ 
ховувати з огляду на те, що в 
кримінально-виконавчому праві 
точиться серйозна дискусія 
щодо того, чи мають бути обме¬ 
ження прав засуджених перед¬ 
бачені саме законом, а не підза-
конним актом [5, с. 118; 3, с. 60]. 

Для визнання обмеження, 
передбаченого законом, необ¬ 
хідно встановити відповідність 
таким вимогам: а) можливість 
обмеження є закріпленою у 
внутрішньому законодавстві. 
Те, що розуміється під внутріш¬ 
нім законом, може змінюватись 
залежно від країни, і тому наці¬ 
ональним урядам краще визна¬ 
чати, що вважати внутрішнім 
законом і чи була національна 
законодавча процедура дотри¬ 
мана. Суд надає їм широку дис-
крецію у цьому питанні [6; 9]; 
б) нормативні положення мають 
бути доступними для громадян. 
У справі Сільвера Суд вказав, 
що обмеження листування засу¬ 
джених повинно бути закріплено 
у формальному законі (будь то 
Тюремний акт 1952 чи Тюремні 

правила 1964). Однак ці обме¬ 
ження містились лише в не 
законодавчих, неопублікованих 
вказівках, які не були формаль¬ 
ним законом. Це правило є осо¬ 
бливо актуальним для України, 
де у практиці Державної пені¬ 
тенціарної служби України існу¬ 
ють випадки обмежування прав 
засуджених на підставі норм, не 
доступних не тільки для засу¬ 
джених, а й для вільних грома¬ 
дян; в) норми повинні бути сфор¬ 
мульовані достатньо чітко для 
того, щоб зрозуміти їхні вимоги, 
тобто існує також і якісна вимога 
до нормативної бази; г) закон 
забезпечує належний захист 
від свавільного втручання в 
основоположні права. У справі 
Мелоуна Суд вказав, що фраза 
«у відповідності до закону» 
означає, що в національному 
праві повинні міститись заходи 
законного захисту проти сва¬ 
вільного втручання (обмеження. 
- В. Ч.) державними органами 
і що закон повинен визначати 
об'єм будь-якого розсуду (дис-
креції) наданого компетентним 
органам влади і способи їх здій¬ 
снення із належною чіткістю, 
маючи на увазі законні цілі цих 
заходів, для того, щоб дати інди¬ 
віду належний захист проти сва¬ 
вільного втручання [10]. 

Відповідність обґрунтова¬ 
ним цілям. Стаття 18 Конвен¬ 
ції передбачає, що обмеження 
прав і свобод, які дозволені в 
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ній, не повинні застосовува¬ 
тись для досягнення тих цілей, 
визначених у самій Конвенції. 
Інекше кажучи, це означає, що 
будь-яке обмеження прав чи 
свобод, передбачених Конвен¬ 
цією, може бути обмежено тільки 
задля визначних нею цілей. 

Вважається, що зазвичай 
цілі, з якими дозволяється обме¬ 
ження права, передбачаються 
у другій частині статті Конвен¬ 
ції, яка закріплює обмежуване 
право. Серед них - запобігання 
заворушенням чи злочинам, 
захист здоров'я чи моралі, або 
захист прав і свобод інших осіб, 
захист репутації чи прав інших 
осіб та ін. Разом із тим щодо 
окремих прав не встановлю¬ 
ються чіткі цілі для можливих 
обмежень. Це права, передба¬ 
чені протоколами до Конвен¬ 
ції, які були прийняті після неї. 
Однак як у випадку, коли допус¬ 
тимі цілі для обмежень прав 
закріплені, так і коли ні, засто¬ 
совуючи обмеження прав засу¬ 
джених, має братись до уваги 
практика Суду. Це підкреслює 
важливість врахування практики 
Суду при здійсненні політики у 
сфері виконання покарань як 
на нормативному, так і практич¬ 
ному рівні. Особливо це сто¬ 
сується рішень проти України, 
адже у них Суд часто вказує на 
ті обмеження, що мають бути 
переглянуті національною вла¬ 
дою, і, більше того, іноді навіть 

вказує в загальному вигляді як 
мають бути змінені конкретні 
обмеження прав засуджених. 

Як правило, цій частині 
тесту приділяється небагато 
уваги. Як вказує Дж. Свіні, відве¬ 
дена їй частина рішення зазви¬ 
чай була однією із найбільш 
стислих, адже здебільшого Суд 
схильний встановлювати, чи 
відповідали вжиті обмеження 
встановленій меті [16, с. 198], 
тобто, чи були вони пропорцій¬ 
ними (третя складова тесту), а 
не обґрунтованість самої мети. 
Встановлення обґрунтованості 
мети звичайно не викликає сер¬ 
йозних проблем [8]. 

Існує думка, що країнам 
легше обґрунтувати перед 
Судом відповідність цілям обме¬ 
жень прав засуджених, аніж прав 
вільних осіб. Як приклад наво¬ 
диться мета запобігання безла¬ 
дів, що обґрунтовує обмеження 
права на листування [15, с. 218]. 
Вона перекликається із вислов¬ 
леним раніше положенням про 
те, що, незважаючи на згоду 
Суду з неможливістю визна¬ 
ння спеціального статусу засу¬ 
дженої особи, підставою для 
винятку із виробленої доктрини 
є обґрунтування обмежень прав 
людини за Конвенцією. Однак 
особливе положення цих осіб 
дає підстави розглядати окремі 
елементи обґрунтування дещо 
по-іншому, ніж у випадку з віль¬ 
ними особами. 
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Крім того, цілі обмеження 
окремих прав за Конвенцією не 
є чітко визначеними. Це стосу¬ 
ється, наприклад, права на вільні 
вибори (ст. 3 Протоколу № 1 до 
Конвенції). У таких випадках 
Судом досліджується обґрунто¬ 
ваність тих цілей, які вказуються 
як цілі обмеження державою, 
протягом судового процесу. 
Наприклад, у справі Хірста уряд 
вказував, що метою обмеження 
засуджених в активному вибор¬ 
чому праві було запобігання 
злочинів, а також підвищення 
їх громадянської відповідаль¬ 
ності й поваги до верховенства 
права. Однак Суд відзначив, 
що під час прийняття закону, 
яким передбачалася заборона 
засудженим голосувати, уряд 
посилався на мету додаткового 
покарання засуджених, тобто 
позбавлення права голосу роз¬ 
глядалось як додаткове до ізо¬ 
ляції покарання. У зв'язку з чим 
він висловив негативну оцінку 
щодо того, що ізоляція особи 
внаслідок засудження тягне за 
собою враження якогось іншого 
права, ніж право на свободу [8]. 
Таким чином, було сформульо¬ 
вано важливу позицію, що окрім 
обмеження права на свободу 
пересування, обмеження прав 
не повинні застосовуватись з 
метою покарання, адже ізоляція 
сама по собі вже є покаранням. 
Остання ідея про необхідність 
розуміння ізоляції як покарання 

сама по собі тепер вже прак¬ 
тично не викликає сумнівів у 
науковців. 

ЄСПЛ також чітко висловлю¬ 
ється, що «будь-яке обмеження 
прав повинно бути обґрунто¬ 
ване, таке обґрунтування може 
здійснюватись з урахуванням 
вимог безпеки, зокрема для 
запобігання злочинів і безла¬ 
дів, і вони (обмеження. - В. Ч.) 
повинні бути тісно пов'язані з 
умовами ув'язнення» [8]. Тобто 
метою таких обмежень з точки 
зору Суду може бути: безпека, 
запобігання злочинів та безла¬ 
дів (підхід, закріплений у ч. 2 
ст. 8 Конвенції). 

Отже, обмеження прав засу¬ 
джених допускаються лише з 
визначеними у самій Конвен¬ 
ції цілями. Це означає, що при 
застосуванні обмежень націо¬ 
нальною владою повинна бра¬ 
тись до уваги окреслена вимога 
необхідності спрямування кож¬ 
ного обмеження права до відпо¬ 
відної мети, з якою воно допус¬ 
кається згідно з приписами 
Конвенції. Ця вимога стосується 
як правозастосувачів, так і пра-
вотворців. 

Як уже зазначалось, Суд 
дуже рідко встановлює необ¬ 
ґрунтованість обмеження права 
у зв'язку з його невідповід¬ 
ністю закріпленим у Конвенції 
цілям. Проте це не означає, що 
дотримання вимоги співвідне¬ 
сення обмеження із обґрунтова-
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ними закріпленими у Конвенції 
цілями є зайвим. Потрібно мати 
на увазі, що відповідність кон¬ 
кретного обмеження цілям, як 
правило, доводиться Урядовим 
уповноваженим у справах ЄСПЛ 
після того, як порушення Кон¬ 
венції вже відбулось унаслідок 
застосування необґрунтованого 
обмеження. Йому не складно 
довести наявність зв'язку між 
обмеженням і метою з огляду на 
усталену практику Суду. Однак, 
як наслідок відсутності співмір-
ності правообмеження вказаним 
цілям, найчастіше встановлю¬ 
ється порушення третьої вимоги 
до обґрунтованих правообме-
жень - необхідності в демо¬ 
кратичному суспільстві. Дій¬ 
сно, обґрунтовуючи обмеження 
права засудженого, неважко 
вказати на його пов'язаність із 
тією чи іншою обґрунтованою 
ціллю, проте набагато склад¬ 
ніше довести його необхідність 
у демократичному суспільстві, 
тобто пропорційність обґрунто¬ 
ваній меті, відповідність нагаль¬ 
ній суспільній потребі та іншим 
вимогам, які розглядаються 
нижче. 

Необхідність у демокра¬ 
тичному суспільстві. У згада¬ 
ній справі Сільвера засуджений 
скаржився на необґрунтованість 
обмежень його кореспонденції, 
що полягало у затримці тюрем¬ 
ною адміністрацією листів до 
міністра внутрішніх справ цієї 

країни. Судом було встанов¬ 
лено порушення Конвенції, а 
також невідповідність такого 
обмеження вимозі необхідності 
в демократичному суспільстві. 
Вважається, що це рішення 
було одним із ключових у вста¬ 
новленні стандарту необхідності 
в демократичному суспільстві. 
Суд вказав, що фраза «необ¬ 
хідний у демократичному сус¬ 
пільстві» означає, що для від¬ 
повідності Конвенції обмеження 
має, з поміж іншого, відповідати 
«нагальній соціальній потребі» 
й бути «пропорційним пере¬ 
слідуваній меті»; ті параграфи 
статей Конвенції, які передбача¬ 
ють можливості обмежень прав, 
повинні тлумачитись вузько [11]. 

Відомий дослідник конвен¬ 
ційного права С. Фостер окрес¬ 
лює загальний порядок дій 
Суду при встановленні того, чи 
було обмеження необхідним у 
демократичному суспільстві. 
Суд спочатку розглядає, чи є 
нагальна соціальна потреба для 
обмеження. Якщо така потреба 
була, то треба встановити, чи 
відповідає це обмеження такій 
потребі. Якщо й ця вимога задо¬ 
вольняється, то має бути роз¬ 
глянуто питання, чи відповідало 
б це обмеження такій потребі 
за інших обставин, чи існують 
мотиви, на яких ґрунтується 
влада, відповідними й належ¬ 
ними [14, с. 42]. Такі вимоги 
безпосередньо пов'язані із 
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найголовнішою складовою 
стандарту необхідності в демо¬ 
кратичному суспільстві - про¬ 
порційністю. 

Пропорційність означає 
існування «обґрунтованого від¬ 
ношення пропорційності» між 
обмеженням і переслідуваною 
законною метою [12, с. 94]. Якщо 
максимально узагальнити, то 
можна описати зміст принципу 
пропорційності в кількох словах. 
За влучним визначенням окре¬ 
мих теоретиків, пропорційність 
обмеження означає, що «обме¬ 
ження не повинно бути більшим, 
ніж це необхідно для досягнення 
обґрунтованої мети» [17, с. 254]. 
Пропорційність зазвичай стосу¬ 
ється питання, чи можна було б 
досягнути переслідувану мету 
менш обмежуючими засобами 
або чи спричинило обмеження 
користувачу прав шкоду, яка 
може переважати вигоду, яку 
можна було б досягти за допомо¬ 
гою такого обмеження [13, с. 57]. 
Це означає, що правообмеження 
має відображати справедливий 

баланс між індивідуальними та 
публічними інтересами. Вста¬ 
новлення цього балансу є дуже 
складним завданням, що вказує 
на подальші напрямки дослі¬ 
джень правообмежень. 

Усе це надає можливість 
сформулювати такі висновки. 
Кожне обмеження прав засуд¬ 
жених, що передбачені Конвен¬ 
цією, повинно бути обґрунто¬ 
вано за описаним стандартом 
- трискладовим тестом. Це має 
бути враховано при здійсненні 
нормотворчої та правозасто-
совної діяльності. Зміст даного 
стандарту є практично тотож¬ 
ним стосовно засуджених і віль¬ 
них громадян, хоча має певні 
особливості. Подальші дослід¬ 
ження у цій сфері мають бути 
спрямованими на вивчення 
цих особливостей, розв'язання 
проблеми балансу індивіду¬ 
альних і суспільних інтересів 
при правообмежуванні, аналіз 
вітчизняного законодавства на 
предмет відповідності практиці 
ЄСПЛ. 
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Човган В. А. 
Статья посвящена исследованию стандартов ограничений прав лиц, лишенных 

свободы. В контексте поставленной проблемы анализируется соответствующая практика 
Европейского суда по правам человека. 
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свободы, осужденные, исполнение наказания, пенитенциарная служба. 
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ОЗНАКИ І ФУНКЦІЇ ЛЕГІТИМНОСТІ В КОНТЕКСТІ 
ФУНКЦІОНУВАННЯ СУДОВОЇ ВЛАДИ 

У статті на підставі узагальнення напрацювань соціології, філософії, політології, крато-
логії щодо сутності легітимності влади формулюються її ознаки та функції. Оцінюється мож¬ 
ливість використання цих знань при розкритті сутності легітимності влади судової. 

Ключові слова: влада, судова влада, легітимність, ознаки та функції легітимності. 

Сьогодні питання, пов'язані 
з феноменом легітимності 
судової влади, а також проце¬ 
сів, механізмів та інститутів її 
легітимації, становлять одну 
з фундаментальних проблем 
сучасної теорії судової влади. 
Перші труднощі виникають вже 
на стадії формулювання осно¬ 
вних дефініцій, оскільки тер¬ 
міни «легітимність»», «влада», 
«судова влада», попри своє 
тривале існування в правовій 
теорії, є за своєю природою 
багатозначними (певною мірою 
навіть оціночними) поняттями, 
багато в чому дискусійними. Як 
видається, основним концеп¬ 
том повинно стати визначення 
власне самого поняття легітим-
ності, його змісту, ознак і функ¬ 
цій. Екстраполяція отриманих 
результатів на феномен судової 
влади стане фундаментом фор¬ 
мулювання змісту теорії її легі-
тимності. 

Процеси легітимації влади 
стали однією з ключових про¬ 
блем теорії влади (кратоло-

гії), цьому питанню приділяли 
багато уваги філософи, соціо¬ 
логи й особливо (із зрозумілих 
причин) політологи. Меншою 
мірою це питання досліджено 
наукою судоустрою. Тому для 
найбільш повного змістовного 
осмислення природи легітим-
ності влади судової (що є пред¬ 
метом цієї статті) вважаємо за 
доцільне проаналізувати осно¬ 
вні положення легітимності 
влади, які напрацьовані саме в 
зазначених галузях знань. 

Узагальнення різноманітних 
підходів до аналізу природи легі-
тимності дозволяє дійти висно¬ 
вку, що легітимність як форма 
владовідносин має свою струк¬ 
туру, форми існування, виникає 
на певному етапі суспільного 
розвитку, проходить певні фази 
становлення, розвитку та зрі¬ 
лості [11, с. 47]. Але з яких би 
позицій не розглядалась легі-
тимність, поняття легітимності 
саме по собі не має всеосяж¬ 
ного характеру, а складається 
з окремих елементів. Зокрема, 

2013/122 259 



ПРОБЛЕМИ ЗАКОННОСТІ 

можна говорити про легітимність 
походження влади (легітимність 
джерела), легітимність процесу 
організації інститутів та органів 
влади, легітимність повнова¬ 
жень, легітимність форм і мето¬ 
дів діяльності, й, нарешті, - про 
легітимність тих або інших дій 
конкретних представників влади 
[12, с. 34]. Але об'єднуючим 
фактором в системі зазначе¬ 
них об'єктів легітимації висту
пають спільні ознаки та функції 
легітимності, дослідження яких 
дозволить виокремити основні 
змістовні елементи легітимності 
судової влади. 

Ознаки легітимності - це 
ті якості, які набувають суб'єкт 
і об'єкт влади в системі їх вза¬ 
ємодії, процедури легітимації. 
їх можна поділити на зовнішні, 
стійкі на рівні явища, і вну¬ 
трішні, стійкі на рівні сутності. 
Зокрема, до зовнішніх ознак 
легітимності влади можна від¬ 
нести: а) стабільність інститу-
ційної форми влади та системи 
її органів; б) успішність функ¬ 
ціонування влади (ефектив¬ 
ність її рішень, спрямованих на 
загальне керування підпорядко¬ 
ваними суб'єктами, відсутність 
суспільних конфліктів і т. п.); 
в) універсальність (тотальність) 
влади; г) добровільне вико¬ 
нання приписів суб'єктів влади 
(мінімізація застосування сили, 
примусу); д) визнання інститутів 
влади світовим співтовариством 

і т. д. Але найбільш повний ана¬ 
ліз легітимності можливий через 
дослідження її внутрішніх, сут-
нісних ознак [1, с. 66]. 

Першою найважливішою 
внутрішньою ознакою легітим-
ності є стабільність системи 
владовідносин між суб'єктом 
та об'єктом влади. Стабіль¬ 
ність характеризує злагодже¬ 
ний (усталений) механізм вза¬ 
ємодії між суб'єктом і об'єктом 
влади, ефективність способів 
впливу владарюючого на під¬ 
владного. Можна виокремити 
два види стабільності: відкри¬ 
тий (або автономний), що харак¬ 
теризується добровільністю 
передання суспільством певних 
управлінських функцій державі, 
та мобілізаційний, який харак¬ 
терний або для періоду загаль¬ 
ного суспільного підйому, або 
у разі забезпечення відкритого 
примусу відносно суспільства 
чи окремих його елементів. В 
основі першого виду лежить рів¬ 
ність держави та суспільства, 
узгодженість їх інтересів, а дру¬ 
гого - інтерес держави. 

Залежно від виду стабіліза¬ 
ції виокремлюють два типи легі-
тимності: статичну та динамічну. 
Мобілізаційній стабільності від¬ 
повідає зазвичай статичний 
тип легітимності: його суттю є 
створення та збереження ста¬ 
тичних соціальних і політичних 
структур, постійних політичних 
інститутів та відносин. Цей тип є 
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найдавнішим і найархаїчнішим, 
він пов'язаний з уявленням про 
стабільність суспільного устрою, 
повільним темпом історичного 
процесу, традиційними та кон¬ 
сервативними формами ідео¬ 
логії, закріпленими в політичній 
свідомості стереотипами. 

Відкритій (або автономній) 
стабільності відповідає дина¬ 
мічний тип легітимності. Цей тип 
опрацьований відкритими сус¬ 
пільствами, що освоїли меха¬ 
нізми оновлення, соціальних і 
політичних змін та розвитку в 
межах існуючих суспільно-полі¬ 
тичних систем, які знаходяться 
в процесі історичного розвитку, 
що сприймається не як руйну¬ 
ючий, а стабілізуючий фактор. 
Такі системи стабілізуються 
завдяки їх здатності сприймати 
й акумулювати зовнішні та вну¬ 
трішні імпульси, що їх транс¬ 
формують, органічно залучати 
до демократичного процесу не 
лише механізми попередження, 
але і механізми використання 
конфліктів для вдосконалення 
стабільності системи. 

За статичної легітимності 
зміни відбуваються повільніше, 
тому вона історично передує 
динамічній. Статична легітим-
ність характерна для стародав¬ 
ніх, античних, середньовічних 
суспільств, де при уповільне¬ 
ному темпі суспільного розви¬ 
тку допускається накопичення 
змін упродовж значного часу 

без дестабілізації системи. В 
умовах же прискорення розви¬ 
тку суспільних процесів нового 
часу на зміну статичної прихо¬ 
дить динамічна легітимність, що 
здатна досить швидко реагувати 
на зміни і зберігати стабільність 
системи. Це не виключає все ж 
таки можливості існування ста¬ 
тичної легітимності і в сучасних 
умовах, але глобальна тенден¬ 
ція полягає у русі до динамічної 
легітимності [3, с. 112]. 

Наступною ознакою легітим-
ності виступає ефективність 
- показник того, наскільки дієво 
влада використовує наявні в неї 
можливості (механізми впливу) 
для задоволення суспільного 
запиту. За цією ознакою можна 
виокремити два типи легітим-
ності: гуманістичний та етатись-
кий. За гуманістичного типу на 
перше місце ставляться інтер¬ 
еси права і свободи окремого 
громадянина, за етатиського -
інтереси розвитку держави [6, 
с. 5]. 

Ще однією ознакою легітим-
ності є підпорядкування та вико¬ 
нання. її суттю є добровільна 
або змушена згода сприймати 
імпульси влади та додержува¬ 
тись їх [4, с. 21]. 

Важливою ознакою легі-
тимності є залученість, вклю-
ченість громадян у справи 
держави (тобто влади). За цією 
ознакою можна виокремити 
чотири типи легітимності: актив-

2013/122 261 



ПРОБЛЕМИ ЗАКОННОСТІ 

ність, лояльність, конформізм 
і фанатизм. Активність - це 
активна та свідома включе-
ність суспільства в усі сфери 
та механізми функціонування 
влади. Лояльність - це повага 
до влади, визнання й добро¬ 
вільне погодження на веління 
влади щодо необхідності вчи¬ 
нення (утримання) певних дій. 
Конформізм передбачає пого¬ 
дження з більшістю, соціаль¬ 
ними стандартами поведінки 
та сприйняття влади. Навіть 
якщо окремі індивіди і не задо¬ 
волені владою й не схвалюють 
її рішень, однак публічно цього 
не висловлюють, а погоджу¬ 
ються з більшістю, яка цією вла¬ 
дою задоволена. У політології 
конформізм як тип легітимності 
розглядається як одна із форм 
аполітичності. Фанатизм як тип 
легітимності яскраво представ¬ 
лений в інституціях націоналіс¬ 
тичного режиму. В його основі 
закладено колективні уявлення, 
які визначають сукупність знань, 
точок зору, норм поведінки і т. п., 
які не є осмисленими, свідо¬ 
мими в силу звички, усталеності 
певного соціального досвіду. В 
цьому типі легітимності домі¬ 
нуючу роль відіграють емоційні 
компоненти: раціональне існує 
у вигляді стереотипів, тради¬ 
ційного світогляду, віри. Важли¬ 
вою є роль лідера (особи, що 
очолює владу), підвладні йому 
фактично ототожнюють себе з 

ним, інтереси держави (влади) 
сприймаються як першочергові 
інтереси народу, однак часто 
така «єдність інтересів» є ілю¬ 
зією [5, с. 44]. 

Існування легітимності, 
прояв основних її ознак здійсню¬ 
ється через сукупність необхід¬ 
них функцій, що притаманні для 
будь-якого її виду. 

Найважливіша функція легі-
тимності - забезпечення згоди 
більшості щодо політики певної 
влади. Згода передбачає гар¬ 
монічні взаємовідносини та під¬ 
силену взаємодію суб'єкта та 
об'єкта влади, їх єдність щодо 
певних дій, фактів, рішень. 
Згода - це підпорядкування на 
засадах схвалення влади та її 
інституцій. Судова влада, напри¬ 
клад, є основним інститутом у 
розв'язанні суспільно-правових 
конфліктів. Однак при зниженні 
легітимності судової влади мож¬ 
ливе виникнення альтернатив¬ 
них способів вирішення кон¬ 
фліктів. Яскравим прикладом 
останнього є інститути третей¬ 
ських, церковних судів та ін. [9, 
с. 54]. 

Наступна функція легітим-
ності - забезпечення довіри до 
влади з боку підвладних. Меха¬ 
нізмами такого «забезпечення» 
виступають різні інструменти 
формування емоційного та раці¬ 
онального відношення людей 
до влади. Значення довіри 
до влади є виключним - вона 
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є передумовою суб'єктивації 
влади, забезпечує добровільне 
підпорядкування. Довіра не 
завжди передбачає точне зна¬ 
ння щодо доцільності влади, 
на перший план виходить віра 
в неї. Показниками довіри до 
судової влади (в контексті віри у 
справедливість та правильність 
її рішень) може слугувати відсо¬ 
ток оскарження судових рішень 
та відсоток добровільного вико¬ 
нання судового рішення. Саме 
довіра до влади вступає одним 
з основних засобів її легітимації, 
але не єдиним [10, с. 77]. 

Із розвитком суспільства, 
поглибленням легітимності влади 
виникає потреба в поясненні та 
доведеності необхідності при¬ 
йняття тих чи інших владних 
рішень, вчинення певних дій. 
Функція забезпечення пояс¬ 
нення і доведеності доцільності 
влади (її інститутів, механізмів, 
рішень і т. п.) формує у членів 
суспільства знання про закони 
(алгоритми) функціонування 
влади. Шляхом пояснення 
визначається сутність явищ, 
що відбуваються в системі 
владовідносин, відкриваються 
причинно-наслідкові зв'язки, 
роз'яснюється роль тих чи інших 
рішень влади для суспільства, 
наслідки їх реалізації для інтер¬ 
есів більшості. Тобто, це форму¬ 
вання якісно нової форми легі-
тимності влади, яка ґрунтується 
не лише на вірі, а й на знанні, а 

отже, підкорення цій владі буде 
усвідомленим. Знання забез¬ 
печує більш стабільну легітим-
ність, ніж довіра, оскільки виклю¬ 
чає можливість маніпулювання 
думкою більшості про механізми 
функціонування влади. Знання 
спирається на загальний кон¬ 
текст пояснення і відсутність 
необхідності пояснення окремих 
частковостей. Ця функція легі-
тимності тісно пов'язана з таким 
принципом функціонування 
судової влади як відкритість 
(або транспарентність) [8, с. 13]. 

Функція забезпечення вип¬ 
равдання тісно пов'язана із сус
пільною згодою. У суспільстві 
з легітимною владою можуть 
бути виправдані й непопулярні 
дії. Виправдання непопулярних 
дій легітимної влади, легітим-
ність якої заснована на зна¬ 
нні, та виправдання дій влади, 
легітимність якої заснована на 
вірі, - різні. У першому випадку 
складніше досягти виправдання 
дій влади шляхом маніпулю¬ 
вання суспільною свідомістю, у 
другому - легше маніпулювати, 
і, відповідно, виправдовувати 
навіть найнепопулярніші дії 
(рішення) влади. Одним із меха¬ 
нізмів виправдання в контексті 
функціонування судової влади 
є інститути правової реклами, 
звернення органів суддівського 
самоврядування до спільноти, 
нормативна вимога щодо вмоти¬ 
вованості судових рішень. 
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Наступна важлива функ
ція легітимності - забезпе
чення підкорення. Легітимність 
передбачає виконання рішень 
влади (законослухняність). Під¬ 
корення без примусу (добро¬ 
вільне) є показником високого 
рівня легітимності, розвиненої 
правосвідомості та правової 
культури. Зниження легітим-
ності має прояв, перш за все, 
у підсиленні елементів примусу 
в забезпеченні підкорення, під¬ 
силенні необхідності для влади 
виправдовувати примус для 
його забезпечення. Чим вище 
легітимність судової влади, тим 
вище відсоток судових рішень, 
що виконуються добровільно. 
За даними статистики, в Україні 
виконується лише 20 % судових 
рішень (але й ті із застосуванням 
державного апарату примусу), що 
може свідчити про низький рівень 
легітимності судової влади. 

Функція забезпечення 
участі спрямована на залу¬ 
чення більшості суспільства (чи 
окремих його груп) в тій чи іншій 
формі в активний процес вла-
довідносин, що забезпечується 
певними владними інститутами, 
нормами, процедурами. Участь 
є засобом досягнення цілей 
і реалізації інтересів соціуму. 
Формою участі може бути без¬ 
посередня участь (наприклад, у 
судовій владі - інститути пред¬ 
ставників народу в судочинстві) 
або опосередкована, тобто 

через обрання представників 
населення в органи влади (у 
судовій владі - інститути вибор¬ 
них суддів). Функція забезпе¬ 
чення участі у владі сприяє укрі¬ 
пленню зворотного зв'язку між 
суб'єктом і об'єктом влади, а 
отже - підвищенню легітимності 
влади [6, с. 5]. 

Вищезазначена функція 
органічно пов'язана з іншою важ¬ 
ливою функцією легітимності 
- забезпечення впливу. Вплив -
це дія об'єкта влади на її суб'єкт. 
Форми впливу можуть бути най¬ 
різноманітніші, але ця функція 
забезпечує один із головних 
принципів легітимності влади -
відображення загальносуспіль¬ 
них потреб, настрою, очікувань. 
Але, наприклад, судова влада 
має певні імунітети щодо можли¬ 
вих форм впливу, зокрема через 
закріплення гарантій її неза¬ 
лежності та самостійності. Хоча 
вітчизняна історія має певні при¬ 
клади, коли народ своїми масо¬ 
вими заходами відкрито демон¬ 
стрував суду очікування щодо 
способу розв'язання конфлікту. 
Наприклад, у 2004 р. під впли¬ 
вом масштабних суспільних 
акцій Верховний Суд України 
ухвалив рішення, яке розв'язало 
соціально-політичний конфлікт, 
що виник під час виборчої кам¬ 
панії. Як зазначали експерти, це 
рішення значно підвищило авто¬ 
ритет судової влади в суспільстві 
[7]. 
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Крім того, легітимація вклю¬ 
чає в себе і самовиправдання 
суб'єктом свого права на владу. 
На вирішення цього завдання 
націлена функція забезпечення 
авторитета влади. Авторитет 
влади виявляється не в усвідом¬ 
ленні об'єктом влади того, що за 
виконання чи невиконання влад¬ 
ного веління можуть настати (чи 
не настати) певні репресивні 
дії, а в упевненості виконавця 
в законності адресованих йому 
велінь. Авторитетна влада - це 
нова її форма. Як справедливо 
підкреслював Д. Белл, динаміка 
авторитету пов'язана зі зміною 
соціального статусу [2, с. 473]. 
Тобто сприйняття судової влади 
як незалежного, самостійного 
інституту з розв'язання правових 
конфліктів, дієвого інструменту 
в системі стримувань і противаг, 
усвідомлення обов'язковості 
виконання судових рішень свід¬ 
читиме про легітимність судо¬ 
вої влади. Крім того, авторитет 
судової влади формується в 
результаті спеціальних захо¬ 
дів і залежить від стиля і змісту 
діяльності суддів та працівни¬ 
ків апарату суду, інших органів 
судової влади, судової політики 
в цілому. 

Таким чином, можна конста¬ 
тувати, що важливими концеп¬ 
тами легітимності є: по-перше, 

наявність влади як соціального 
інституту; по-друге, легітим-
ність визначається конкретними 
інститутами, формами, про¬ 
цедурами формування органів 
влади; по-третє, влада пер¬ 
соніфікується конкретними її 
носіями (окремі особистості чи 
окремі органи), і їх легітимність 
визначається способом набуття 
свого статусу; по-четверте, 
рівень легітимності визнача¬ 
ється характером функціону¬ 
вання влади (її політикою). 

Отже, легітимність має 
загальний універсальний харак¬ 
тер. Легітимність та влада 
пов'язані між собою як причина 
та наслідок. Під легітимністю 
судової влади слід розуміти при¬ 
йняття судової влади насе¬ 
ленням країни, визнання за нею 
права розв'язувати правові 
суперечки, готовність їй підпо¬ 
рядковуватись, іншими словами 
- довіра громадян до системи 
та порядку функціонування 
судової влади. Легітимність на 
відміну від легальності акцентує 
не стільки на відповідність влади 
закону, скільки на відповідність 
праву, моралі, ціннісним орієн¬ 
таціям населення. Легітимність 
показує, наскільки влада ідео¬ 
логічно обґрунтована, наскільки 
вона відповідає суспільним цін¬ 
ностям. 
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ПРИЗНАКИ И ФУНКЦИИ ЛЕГИТИМНОСТИ В КОНТЕКСТЕ 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СУДЕБНОЙ ВЛАСТИ 

Гладий С. В. 
В статье на основании обобщения знаний социологии, философии, политологии, кра-

тологии о сущности легитимности власти, формулируются ее признаки и функции. Оценива¬ 
ется возможность использования этих знаний при раскрытии сущности легитимности власти 
судебной. 

Ключевые слова: власть, судебная власть, легитимность, признаки и функции легитим¬ 
ности . 

FEATURES AND FUNCTIONS LEGITIMACY CONTEXT FUNCTIONING 
OF THE JUDICIARY 

Glady S. V. 
The article by summarizing developments sociology, philosophy, political science, kratolohiyi 

legitimacy of the essence, defines its characteristics and functions. Evaluated the use of this 
knowledge when disclosing the nature of judicial legitimacy. 
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ПРОБЛЕМА ВИЗНАЧЕННЯ ПРЕДМЕТА 
ЗЛОЧИННОГО ПОСЯГАННЯ У СФЕРІ 

НЕЗАКОННОГО ОБІГУ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ 
Стаття присвячена дослідженню проблеми визначення предмета злочинного посягання 

у сфері незаконного обігу наркотичних засобів. Звернено увагу на критерії та підстави відне¬ 
сення тих чи інших речовин до числа наркотичних. 

Ключові слова: предмет злочинного посягання, наркотичні засоби, психотропні речови¬ 
ни, їх аналоги, прекурсори, наркотики. 

Незаконний обіг наркотичних 
засобів набуває дедалі загроз¬ 
ливіших розмірів і на сьогодні є 
однією з найбільш актуальних 
і невирішених проблем. Різко 
збільшується кількість осіб, які 
незаконно вживають наркотичні 
засоби і психотропні речовини, 
спостерігається поява нових 
видів наркотиків і відповідно 
зростання кількості та різнови¬ 
дів уже існуючих. Наркологічна 
ситуація в Україні є надзвичайно 
складною, щороку погіршується 
і, зрештою, становить реальну 
загрозу генофонду нації, забез¬ 
печенню правопорядку, наці¬ 
ональній безпеці України [10, 
с. 899]. В останні 10-15 років 
суттєво змінився «асортимент» 
наркотичних засобів і психо¬ 
тропних речовин [11, с. 83-87], 
при цьому простежується зна¬ 
чна латентність наркоманії. З 
усією впевненістю можна ствер-

джувати, що актуальність про¬ 
блеми поширення наркотич¬ 
них засобів на теренах України 
сьогодні ні в кого не викликає 
сумнівів. Така ситуація вимагає 
від науковців активізації роботи 
в напрямку дослідження тео¬ 
ретичних основ, розроблення 
нових ґрунтовних положень та 
вдосконалення вже існуючих, 
спрямованих на ефективність 
та оптимізацію розслідування 
даної категорії злочинів. 

Важливим структурним еле¬ 
ментом криміналістичної харак¬ 
теристики злочинів у сфері 
незаконного обігу наркотичних 
засобів є предмет злочинного 
посягання - це речі матеріаль¬ 
ного світу, впливаючи на які 
особа посягає на ті або інші сус¬ 
пільні відносини [15, с. 331]. 

Відповідно до чинного кри¬ 
мінального законодавства 
предметом злочинного пося-
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гання у сфері незаконного обігу 
наркотичних засобів є нарко¬ 
тичні засоби, психотропні речо¬ 
вини, їх аналоги та прекурсори 
і правильне їх визначення має 
велике значення для практичної 
діяльності. 

Обов'язковою ознакою зло¬ 
чинів у сфері обігу наркотичних 
засобів, психотропних речовин, 
їх аналогів або прекурсорів є 
наявність предмета, що стано¬ 
вить підвищену небезпеку для 
здоров'я людей, а саме: нар¬ 
котичні засоби, психотропні 
речовини, прекурсори, аналоги 
наркотичних засобів та психо¬ 
тропних речовин. У свою чергу 
диспозиції складів злочинів, що 
розглядаються за своїм змістом 
є бланкетними, тому поняття 
та ознаки вказаного предмета 
надаються в Законі Україні 
«Про наркотичні засоби, психо¬ 
тропні речовини і прекурсори», 
з поміткою, якщо такі включено 
до Переліку наркотичних засо¬ 
бів, психотропних речовин і 
прекурсорів (далі - Перелік). 
Це свідчить про те, що законо¬ 
давець конкретно не відносить 
той чи інший засіб або речовину 
до категорії наркотичних або 
психотропних і не називає такі 
критерії, а свідомо відсилає до 
Переліку (крім аналогів). При 
цьому Перелік складено відпо¬ 
відно до законодавства і між¬ 
народних зобов'язань України, 
затверджений постановою Кабі

нету Міністрів України за подан¬ 
ням спеціально уповноваже¬ 
ного органу виконавчої влади в 
галузі охорони здоров'я. У своїй 
структурі Перелік має чотири 
таблиці, кожна з яких включає 
список № 1 і № 2, а таблиця 
І - ще й список № 3. З появою 
нових видів речовин з тими чи 
іншими властивостями наркоти¬ 
ків, Перелік за формою і змістом 
постійно вдосконалюється. 

Антинаркотичне законодав¬ 
ство України формується від¬ 
повідно до принципів та норм 
міжнародно-правових актів. 
Останні, у свою чергу, розро¬ 
бляються та втілюються в життя 
міжнародним співтовариством 
на основі оцінки наркотичної 
ситуації у всьому світі, оскільки 
таке негативне явище як зловжи¬ 
вання наркотиками зачіпає всі 
прошарки населення та прита¬ 
манне всім державам незалежно 
від рівня їхнього розвитку. У той 
же час справедливо буде зазна¬ 
чити, що одним із факторів, який 
впливає на зміст та обсяг пра¬ 
вового регулювання боротьби з 
незаконним обігом наркотиків, 
є прийняття державою міжна¬ 
родно-правових приписів шля¬ 
хом приєднання до міжнародних 
конвенцій і відтворенні цих при¬ 
писів в національному законо¬ 
давстві з метою захисту здоров'я 
людей, їх добробуту та сувере¬ 
нітету країни. На міжнародному 
рівні стрижнем законодавства 
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у сфері боротьби з наркотич¬ 
ними засобами (наркотиками) є: 
Єдина конвенція про наркотичні 
засоби 1961 р., з поправками, 
внесеними відповідно до Про¬ 
токолу 1972 р.; Конвенція про 
психотропні речовини 1971 р.; 
Конвенція про боротьбу проти 
незаконного обігу наркотичних 
засобів і психотропних речовин 
1988 р. 

Структура вітчизняного 
законодавства в цілому є від¬ 
дзеркаленням міжнародно-пра¬ 
вових актів у сфері розгляду¬ 
ваної проблематики і засвідчує 
консолідацію світової громад¬ 
ськості у боротьбі з транснаціо¬ 
нальною злочинністю, шляхом 
встановлення міжнародної кри¬ 
мінально-правової юрисдикції. 

Важливо визначити, на під¬ 
ставі яких ознак (критеріїв) та 
чи інша речовина або засіб від¬ 
носиться до числа наркотичних 
засобів (наркотику) і включа¬ 
ється до Переліку. Наркотичні 
засоби (наркотики) - це рос¬ 
лини, сировина і речовини при¬ 
родні і синтетичні, кваліфіковані 
як такі в міжнародних конвен¬ 
ціях, а також інші рослини, сиро¬ 
вина і речовини, які є небезпеч¬ 
ними для здоров'я населення у 
разі зловживання ними [9, с. 6], 
оскільки можуть призвести до 
психічної або фізичної залеж¬ 
ності і як наслідок - розвитку 
наркоманії. В. В. Кульков визна¬ 
чає наркотичними речовини син-

тетичного чи рослинного похо¬ 
дження, які особливим чином 
впливають на нервову систему, 
притупляють свідомість і від¬ 
чуття, викликають тимчасовий 
сон та безболісність, ейфорію [6, 
с. 10]. У літературних джерелах 
традиційно визначають три кри¬ 
терії - медичний, юридичний та 
соціальний [1, с. 26, 27], але уяв¬ 
ляється більш доцільно і точно 
визначати такі взаємопов'язані 
між собою критерії: фізичний, 
медико-соціальний та юридич¬ 
ний. 

Офіційно наркотичний засіб 
може бути визнано таким лише 
за умови єдності (одночасного 
існування) перерахованих кри¬ 
теріїв. На першому місці знахо¬ 
диться фізичний критерій, який 
полягає в тому, що наркотичні 
засоби і психотропні речовини 
є предметами матеріального 
світу, мають властиву хімічну 
формулу, агрегатний стан і т. 
ін. [4, с. 92-94] та до їхнього 
складу входять певні алкало¬ 
їди й речовини, що спричи¬ 
няють ту специфічну дію на 
організм людини, яка передба¬ 
чена медико-соціальним кри¬ 
терієм, а саме: впливають на 
центральну нервову систему, 
призводять до стану особли¬ 
вого сп'яніння і наркотичної 
залежності, що є причиною їх 
немедичного застосування і як 
наслідок спричиняють значну 
шкоду здоров'ю людини, руй-
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нують її особистість, примушу¬ 
ючи до антисоціальних дій. 

Викликає заперечення 
позиція деяких науковців, які 
виділяють окремо соціальний 
критерій і виражають його в 
масштабах заподіюваних неме-
дичним застосуванням відповід¬ 
ного засобу наслідків для сус¬ 
пільства [12, с. 10] чи у зростанні 
немедичного вживання засобу, 
що набуває все більших масшта¬ 
бів [14, с. 357-363], або у досяг¬ 
ненні таких масштабів немедич-
ного вживання певних рослин, 
відповідних речовин, лікарських 
препаратів, коли воно стано¬ 
вить загрозу для здоров'я насе
лення [8, с. 46-47]. За таких умов 
виходить, що до того чи іншого 
засобу можуть бути застосовані 
заходи контролю лише в тому 
разі, якщо він негативно впли¬ 
ває на здоров'я значної кількості 
людей, а спричинення шкоди 
одній чи декільком особам нія¬ 
кої загрози не створює. Соціаль¬ 
ний критерій не можна виокрем¬ 
лювати від медичного, оскільки 
вони безпосередньо пов'язанні 
і знаходяться в тісній залеж¬ 
ності між собою, соціальний є 
продовженням медичного, його 
наслідком. Основна сутність 
останнього полягає в тому, що 
наркотик негативно впливає на 
нормальне функціонування всіх 
органів організму людини, тобто 
шкодить здоров'ю. Людина - це 
особа як утілення високих інте-

лектуальних і моральних влас¬ 
тивостей, особистість зі своєю 
індивідуальністю. З одного 
боку, людина може сама визна¬ 
чати для себе ті чи інші пріори¬ 
тети, завдавати шкоду своєму 
здоров'ю чи ні. Проте людина є 
членом суспільства - сукупності 
людей, об'єднаних певними від¬ 
носинами. Відповідно до ст. 3 
Конституції України людина, 
її життя і здоров'я, честь і гід¬ 
ність, недоторканість і безпека 
визнаються в Україні найвищою 
соціальною цінністю. Соціаль¬ 
ний - пов'язаний із життям і 
стосунками людей у суспіль¬ 
стві, яке, у свою чергу, склада¬ 
ється з кожної окремої людини. 
Спричинення шкоди здоров'ю 
навіть однієї людини через зло¬ 
вживання наркотичними засо¬ 
бами, як уже вказувалося вище, 
порушує нормальну діяльність 
центральної нервової системи, 
що тягне за собою деградацію 
особистості, зниження соціаль¬ 
ної активності, негативний при¬ 
клад для оточуючих, втрату дру¬ 
зів, сім'ї, втягнення в злочинне 
середовище [2, с. 9], тобто є пря¬ 
мою загрозою відносинам між 
людьми, які встановлюються в 
процесі їх спільної практичної та 
духовної діяльності (суспільним 
відносинам). У міру руйнування 
людської етики під впливом при¬ 
страсті до наркотику наркоман 
стає небезпечний для суспіль¬ 
ства [7, с. 30-33]. 
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Наступний критерій - юри¬ 
дичний, який є визначальним і 
має першорядне значення, тому 
що на основі попередніх крите¬ 
ріїв засіб обов'язково повинен 
бути визнаним наркотичним 
(наркотиком) відповідним пра¬ 
вомочним державним органом, 
шляхом офіційного його вне¬ 
сення до Переліку наркотичних 
засобів, психотропних речовин і 
прекурсорів. У той же час, якщо 
наркотичний засіб (наркотик) 
було включено до Переліку, 
але з тих чи інших причин він 
уже не характеризується вка¬ 
заними критеріями, то необ¬ 
хідно такий наркотик виклю¬ 
чати з Переліку. 

Слід зазначити, що не всі 
речовини, які здатні спричиняти 
психоактивну дію на організм 
людини, з юридичної точки зору є 
наркотичними засобами , хоча їм 
притаманні всі властивості нар¬ 
котиків. Це пояснюється тим, що 
небезпека зловживання такими 
речовинами не висока. До них 
відносять каву, чай, тютюн та 
алкоголь, між тим останній еле¬ 
мент є приводом для дискусій. 
Зловживання натуральними 
чи синтетичними речовинами, 
не визнаними наркотичними, 
визначається токсикоманією чи 
її новим видом лекоманією. До 
речі, Всесвітня організація охо¬ 
рони здоров'я в своїй класифі¬ 
кації наркотиків і психотропів 
зафіксувала алкоголь. 

З розвитком науково-тех¬ 
нічного прогресу, розробкою 
новітніх технологій та при 
активній протидії наркотор-
гівлі спостерігається поява 
нових видів наркотиків і від¬ 
повідно збільшення кількості 
й різновидів уже існуючих. 
Викликає занепокоєння поява 
нових видів наркотиків рослин¬ 
ного походження, серед яких 
у першу чергу необхідно виді¬ 
лити галюциногени, що здатні 
навіть у малих дозах викликати 
галюцинації. У першу чергу до 
них належать препарати, які 
містять похідні гліколевої та 
лізергінової кислоти, феніл-
етіламіну, триптаміну, атропін, 
канабіоїди. 

Останнім часом через 
Интернет активно пропагу¬ 
ються галюциногені властивості 
кактуса пейотль (Lophopora 
williamsii), на верхівці якого роз¬ 
ташовано декілька бутонів без 
голочок, що нагадують гриб. 
Саме в цих бутонах знаходиться 
психоактивна речовина меска-
лін, яка викликає насичені візу¬ 
альні галюцинації [13, с. 18, 19]. 
Значного поширення набула і так 
звана «грибна наркоманія». Так, 
гриби Psilocybe містять псіло-
цибін, який є активним галюци¬ 
ногеном, що діє на центральну 
нервову систему, викликає зміну 
настрою, порушення сприйняття 
у формі зорових та слухових 
галюцинацій, викликають хро-
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мосомні порушення, психічну 
залежність. 

Від виробництва та продажу 
наркотиків злочинці отриму¬ 
ють надприбутки, що дає змогу 
останнім впливати на суспільні 
відносини. Це, у свою чергу, 
вимагає розроблення нових 
методів боротьби з цією пробле¬ 
мою на основі комплексних та 
скоординованих дій держави та 
суспільства по здійсненню запо¬ 
біжних заходів. Серед остан¬ 
ніх можна виділити створення 
належної системи антинарко¬ 
тичного виховання, спрямованої 
на зниження незаконного попиту 
на наркотики серед молоді, тому 
що попит породжує пропозицію. 
Однією з причин поширення 
наркоманії є недосконалість 
законодавства. 

Усе це дозволяє ствер¬ 
джувати про наявність певних 
питань у визначенні предмета 
злочинного посягання злочинів 
у сфері незаконного обігу нарко¬ 
тичних засобів і вимагає консо¬ 
лідації зусиль на рівні держави, 
спрямованих на вирішення 
останніх. Отже, необхідний 
постійний моніторинг та аналіз 
сучасної наркотичної ситуації й 
розроблення на його основі від¬ 
повідних заходів та коригування 
тактики їх реалізації, які повинні 
проводитися як у цілому в дер-

жаві, так і в окремих регіонах, а 
також серед певних верств насе¬ 
лення, особливо серед молоді, 
на підставі систематичних комп¬ 
лексних і науково обґрунтова¬ 
них оцінок ситуації в цілому та 
окремих її аспектів. 

Уявляється також необ¬ 
хідним створення міжвідом¬ 
чої лабораторії з метою дослі¬ 
дження та систематизації 
відомостей про наркотичні 
засоби, накопичення відомос¬ 
тей про технологічні процеси, 
які застосовуються в підпільних 
нарколаболаторіях і про резуль¬ 
тати перевірок хіміко-фарма-
цевтичних та сільськогосподар¬ 
ських підприємств, діяльність 
яких пов'язана з обігом нарко¬ 
тичних засобів, психотропних 
речовин і прекурсорів чи куль¬ 
тивуванням наркотиковмісних 
рослин [5, с. 5-13]. Неповнота 
офіційної інформації усклад¬ 
нює і віддаляє усвідомлення 
законодавцем фактичної небез¬ 
пеки наркотизму і його проявів 
та оперативність реагування на 
них [3, с. 13]. Тому необхідно 
розробити чітку, прозору, а голо¬ 
вне - своєчасну процедуру від¬ 
несення тих чи інших речовин 
до наркотичних з тим, щоб були 
обґрунтовані й науково підтвер¬ 
джені підстави їх включення до 
Переліку чи виключення з нього. 
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В СФЕРЕ НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 

Игнатенко Ю. Н. 
Статья посвящена исследованию проблемы определения предмета преступного пося¬ 

гательства в сфере незаконного оборота наркотических средств. Обращено внимание на 
критерии и основания отнесения тех или иных веществ к числу наркотических. 

Ключевые слова: предмет преступного посягательства, наркотические средства, 
психотропные вещества, их аналоги, прекурсоры, наркотики. 

THE PROBLEM OF DEFINING THE SUBJECT OF A CRIMINAL 
ASSAULT IN THE AREA OF DRUG TRAFFICKING 

Ignatenko Y. N. 
The article deals with problems of defining the subject of a criminal assault in illicit drugs, 

called attention to the criteria and reasons for inclusion of certain substances to the number of 
drugs. 

Key words: the subject of a criminal assault, narcotics, psychotropic substances, their 
analogues, precursors, drug. 
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РАДИ ЄВРОПИ ВІДПОВІДНО ДО СТ. 46 
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Стаття присвячена дослідженню повноважень Комітету міністрів Ради Європи щодо на
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ський суд з прав людини. 

Підписання 1950 р. Євро¬ 
пейської конвенції про захист 
прав людини і основоположних 
свобод (далі - Конвенція) стало 
важливою подією у житті міжна¬ 
родного співтовариства, адже 
вона не лише встановила пев¬ 
ний перелік прав і свобод, як це 
зроблено у Загальній декларації 
прав людини, але й створила 
спеціальні установи, що отри¬ 
мали повноваження здійсню¬ 
вати судовий контроль за дотри¬ 
манням її положень і розглядати 
позови приватних осіб проти 
держав. 

З моменту введення в дію 
механізму захисту прав людини, 
запровадженого Конвенцією, 
Комітет міністрів Ради Європи 
почав здійснювати нагляд за 
виконанням рішень Європей¬ 
ського суду з прав людини (далі 

- Суд). Ці функції особливо поси¬ 
лилися після набрання чинності 
Протоколу № 14, який був при¬ 
йнятий державами - членами 
Ради Європи з метою вдоскона¬ 
лення контрольного механізму 
захисту прав людини відповідно 
до Конвенції. Він вніс деякі зміни 
в наглядову діяльність Комі¬ 
тету міністрів щодо виконання 
рішень Суду. 

Мета статті - дослідити 
компетенцію Комітету міністрів 
Ради Європи у сфері нагляду 
за виконанням рішень Європей¬ 
ського суду з прав людини та 
проаналізувати зміни, внесені 
Протоколом № 14. Актуальність 
цього питання викликана збіль¬ 
шенням кількості справ, роз¬ 
глянутих в останні роки Євро¬ 
пейським судом з прав людини 
проти України, та необхідністю 
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належного виконання рішень 
Суду нашою державою. 

Головним положенням, що 
регулює наглядові повнова¬ 
ження Комітету міністрів, є допов¬ 
нена Протоколом № 14 ст. 46 
Конвенції, в п. 1 якої зокрема 
зазначено: «Високі Договірні 
Сторони зобов'язуються вико¬ 
нувати остаточні рішення Суду в 
будь-яких справах, у яких вони є 
сторонами. Остаточне рішення 
Суду передається Комітету міні¬ 
стрів Ради Європи, який здій¬ 
снює нагляд за його виконан¬ 
ням» [1]. 

Згідно із п. 3 ст. 46 Конвенції 
Комітет міністрів має право про¬ 
сити Суд тлумачити остаточні 
рішення з метою полегшення 
нагляду за його виконанням. 
Досвід Комітету міністрів пока¬ 
зує, що непорозуміння у тлума¬ 
ченні рішень іноді викликають 
труднощі в наглядовій функції, 
тому відповідь Суду врегульо¬ 
вує будь-які питання щодо точ¬ 
ного значення рішення. Метою 
п. 3 є надання можливості Суду 
давати тлумачення рішень, а 
не висловлюватися про заходи, 
вжиті Високою Договірною Сто¬ 
роною щодо виконання цього 
рішення. Жодного часового 
обмеження не встановлено 
для звернення із запитом щодо 
тлумачення, тому це питання 
може виникнути у будь-який час 
упродовж перевірки Комітетом 
міністрів виконання рішення. 

Суд вільний в обранні способу 
і форми, в якій він бажає відпо¬ 
відати на запит. Зазвичай для 
тлумачення скликається той же 
склад Суду, що виніс і перше 
рішення. Більш детальні пра¬ 
вила щодо нової процедури 
можливо будуть включені у Пра¬ 
вила Суду [2]. 

Основні елементи 
зобов'язання Договірних держав 
«дотримуватися остаточного 
рішення Суду з будь-якої справи, 
в якій вони є сторонами», визна¬ 
чено в Правилах Комітету міні¬ 
стрів щодо нагляду за виконан¬ 
ням рішень та умов дружнього 
врегулювання [3]. Заходи, яких 
необхідно вжити, бувають двох 
типів. Держави, що порушують 
Конвенцію, повинні, з одного 
боку, вжити індивідуальних захо¬ 
дів на користь заявників, щоб 
покласти край цим порушенням і, 
наскільки це можливо, усунути їх 
наслідки («відновити у первісних 
правах»), а з іншого боку - вони 
повинні вжити загальних захо¬ 
дів, необхідних для запобігання 
новим подібним порушенням. 

Зобов'язання вжити інди¬ 
відуальних заходів та надати 
відшкодування заявникові має 
два аспекти. Перший - це те, 
що держава повинна забезпе¬ 
чити справедливу сатисфакцію, 
зазвичай - це сума, яку Суд при¬ 
судив заявникові відповідно до 
ст. 41 Конвенції. Другий аспект 
пов'язаний з тим, що наслідки 
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порушення для заявників не 
завжди можуть бути повністю 
усунуті шляхом справедли¬ 
вої сатисфакції, присудженої 
Судом, або встановленням 
факту порушення. Таким чином, 
залежно від обставин, основний 
обов'язок досягнення, наскільки 
це можливо, «відновлення в 
первісних правах» може вима¬ 
гати подальших дій. Такими 
діями можуть бути відновлення 
несправедливого кримінального 
провадження, знищення інфор¬ 
мації, зібраної з порушенням 
права на конфіденційність, вико¬ 
нання невиконаного національ¬ 
ного судового рішення або ска¬ 
сування наказу про депортацію, 
виданого стосовно іноземця, 
незважаючи на реальну небез¬ 
пеку тортур або інших форм 
жорстокого поводження у країні 
призначення. У 2000 р. Комітет 
міністрів затвердив спеціальну 
рекомендацію державам-чле¬ 
нам, запропонувавши їм «впев¬ 
нитися, що на національному 
рівні існують відповідні можли¬ 
вості для досягнення, наскільки 
це можливо «відновлення у 
первісних правах» і, зокрема, 
відповідні можливості повтор¬ 
ного розгляду справи, в тому 
числі поновлення провадження 
у справі у випадках, коли Суд 
встановив порушення Конвен¬ 
ції» [4]. 

Зобов'язання вжити заходів 
загального характеру спрямо-

ване на те, щоб запобігти пору¬ 
шенням, схожим на ті, що вже 
встановлені, й може, залежно 
від обставин, припускати пере¬ 
гляд законодавства, правил та 
судової практики. Деякі справи 
можуть навіть спричинити кон¬ 
ституційні зміни. Крім того, 
можуть знадобитися й інші види 
заходів, такі як ремонт при¬ 
міщення в'язниці, збільшення 
числа суддів та персоналу пені¬ 
тенціарних установ або поліп¬ 
шення адміністративних поряд¬ 
ків [5]. 

Як тільки остаточне рішення 
Суду передано до Комітету 
міністрів (п. 2 ст. 46 Конвенції), 
останній запрошує державу-
відповідача поінформувати 
його про заходи, вжиті сто¬ 
совно виплати суми, присудже¬ 
ної Судом щодо справедливої 
сатисфакції, та, у разі необхід¬ 
ності, - стосовно індивідуаль¬ 
них та загальних заходів, при¬ 
йнятих для виконання рішення. 
Після отримання цієї інформа¬ 
ції Комітет уважно її розглядає. 
Відповідно до Правила 6 (2) (а) 
Правил Комітету міністрів щодо 
нагляду за виконанням судових 
рішень та умов дружнього вре¬ 
гулювання, Комітет міністрів має 
перевірити, чи була виплачена 
справедлива сатисфакція, при¬ 
суджена Судом, включаючи, у 
відповідних випадках, відсотки 
за прострочення (пеню). У разі 
необхідності, Комітет також має 

276 2013/122 



Перші кроки в науці 

взяти до уваги думку держави 
щодо вибору засобів, необхід¬ 
них для виконання рішення. В 
усіх випадках він буде прагнути 
встановити, чи були прийняті 
індивідуальні заходи для того, 
щоб впевнитися, що порушення 
було припинено і що потерпіла 
сторона знову знаходиться, 
наскільки це можливо, в тому ж 
положенні, в якому вона пере¬ 
бувала до порушення Конвенції, 
і/або чи були прийняті загальні 
заходи для запобігання новим 
порушенням, подібним до тих, 
що були виявлені, або покласти 
край порушенням, що ще трива¬ 
ють [3]. 

Усталеною практикою Комі¬ 
тету міністрів є утримувати 
справи у своєму порядку ден¬ 
ному, поки зацікавлені держави 
не вжили задовільних заходів, 
і продовжувати вимагати пояс¬ 
нень або здійснення певних дій. 
Правило 7 (1) встановлює, що 
доки зацікавлена держава не 
надала інформацію про виплату 
справедливої сатисфакції, при¬ 
судженої Судом, або стосовно 
можливих заходів індивідуаль¬ 
ного характеру, справа буде вно¬ 
ситися до порядку денного кож¬ 
ного засідання Комітету міністрів 
з прав людини, якщо Комітет не 
прийме іншого рішення [3]. Коли 
є затримка у виконанні судового 
рішення, Комітет міністрів може 
прийняти проміжну резолюцію, 
яка оцінює прогрес на шляху до 

виконання рішення. Як правило, 
цей тип проміжної резолюції 
містить інформацію про будь-
які прийняті тимчасові заходи 
й вказує на графік реформ, 
спрямованих на вирішення про¬ 
блеми або проблем, піднятих у 
рішенні, раз і назавжди. Якщо є 
перешкоди для виконання, Комі¬ 
тет прийме проміжну резолюцію 
з більш жорстким формулю¬ 
ванням, закликаючи владу дер-
жави-відповідача вжити необ¬ 
хідних заходів для забезпечення 
виконання рішення Суду. 

Відповідно до Правила 7 (2), 
якщо зацікавлена держава пові¬ 
домляє Комітет Міністрів про те, 
що вона не готова доповісти про 
вжиття заходів загального харак¬ 
теру, необхідних для забезпе¬ 
чення виконання рішення Суду, 
питання про стан виконання 
знову вноситься до порядку ден¬ 
ного засідання Комітету міністрів 
[3]. Комітет міністрів може засто¬ 
сувати весь свій вплив для того, 
щоб спонукати державу вико¬ 
нати рішення Суду. На практиці 
Комітет міністрів рідко вдається 
до політичного і дипломатич¬ 
ного тиску, але прагне, замість 
того, функціонувати як форум 
для конструктивного діалогу, що 
дозволяє державам виробити 
задовільні способи розв'язання 
проблеми у зв'язку з виконанням 
судових рішень. Однак у дея¬ 
ких випадках проміжні резолю¬ 
ції приймаються з метою тиску 
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на держави, які відмовилися 
надати заявникам справедливу 
сатисфакцію або прийняти кон¬ 
кретні заходи для виконання 
рішень Суду. Відповідно до Ста¬ 
туту Ради Європи жорсткими 
політичними санкціями можуть 
вважатись такі як призупинення 
або припинення членства в Раді 
Європи, але, очевидно, це ultima 
remedia («останній захід»), який 
буде розглядатися тільки у 
виняткових обставинах. 

Відповідно до Протоколу 
№ 14 Комітет міністрів має 
право звертатися до Суду з 
питанням про додержання 
Договірною Стороною своїх 
зобов'язань за ст. 46 Конвенції 
(новий п. 4 ст. 46). Таким чином, 
у тих випадках, коли виникає 
питання про невиконання Висо¬ 
кою Договірною Стороною своїх 
зобов'язань, Суд, проводячи 
засідання як Велика Палата, 
буде, після повідомлення дер¬ 
жаві, вирішувати це питання. 
Рішення Комітету міністрів роз¬ 
почати провадження щодо пору¬ 
шення зобов'язання Стороною 
вимагає кваліфікованої біль¬ 
шості у дві третини голосів пред¬ 
ставників, які мають право засі¬ 
дати в Комітеті. Це провадження 
не спрямоване на відновлення 
питання щодо порушення Кон¬ 
венції, яке вже вирішене Судом 
у його першому рішенні та на 
передбачення виплати штрафів 
Високою Договірною Стороною 

за порушення п. 1 ст. 46. Уба¬ 
чається, що політичний тиск, 
який чиниться провадженням за 
невиконання у Великій Палаті й 
наступним рішенням, має бути 
достатнім, щоб забезпечити 
виконання первісного рішення 
Суду відповідною державою. 

Як бачимо, Протокол № 14 
встановив дві нові процедури 
щодо стадії виконання. Комітет 
міністрів матиме можливість 
вимагати тлумачення рішення 
Суду. Він також матиме можли¬ 
вість ініціювати провадження у 
справах, в яких, на його думку, 
держава-відповідач відмов¬ 
ляється виконувати рішення 
Суду. У таких провадженнях 
Суд проситимуть визначити, чи 
дотримувалася держава своїх 
зобов'язань відповідно до ст. 46 
Конвенції, чекаючи остаточного 
рішення стосовно себе. 

Виходячи з цього, Комітет 
міністрів вважає, що виконання 
рішення буде полегшено, якщо 
наявність систематичної про¬ 
блеми вже буде встановлено в 
рішенні Суду. Таким чином, він 
пропонує Суду: 

1) наскільки це можливо, 
встановлювати у своїх рішен¬ 
нях, що він вважає основною 
систематичною проблемою 
і джерелом цієї проблеми, і, 
зокрема, коли краще припинити 
прийняття численних заяв таким 
чином, щоб сприяти державам 
у пошуку належного вирішення 
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проблеми, а Комітету міністрів -
у нагляді за виконанням рішень 
Суду; 

2) спеціально повідомляти 
про будь-яке рішення, що міс¬ 
тить вказівки на наявність сис¬ 
тематичної проблеми та дже¬ 
рела цієї проблеми, не тільки 
відповідну державу й Комітет 
Міністрів, але також і Парла¬ 
ментську Асамблею, Генераль
ного Секретаря Ради Європи 
і Комісара Ради Європи з прав 
людини, і виділяти таке рішення 
у відповідній формі у базі даних 
Суду [6]. 

Нові пункти 4 та 5 ст. 46 
Конвенції вводять провадження 
щодо порушення виконання 
рішень Суду. Комітет міністрів 
може після формального повідо¬ 
млення цій державі та шляхом 
ухвалення рішення більшістю 
у дві третини голосів представ¬ 
ників , які мають право засідати 
в Комітеті, звернутися до Суду з 
питанням про нездатність дер¬ 
жави виконувати рішення. Це 
надає більш широкий діапазон 
засобів тиску для забезпечення 
виконання судових рішень. На 
сьогодні останнім заходом, що 
знаходиться в розпорядженні 
Комітету міністрів, є звернення 
до ст. 8 Статуту Ради Європи, 
яка передбачає призупинення 
права голосу в Комітеті міні¬ 
стрів або навіть виключення з 
Ради Європи [7]. Відповідно до 
Пояснювального звіту до Про-

токолу № 14, цей крайній захід 
виявиться недієвим у більшості 
випадків, оскільки Висока Дого¬ 
вірна Сторона, яка опинилася 
в ситуації, передбаченій у п. 4 
ст. 46 Конвенції, як і раніше 
потребуватиме нагляду Ради 
Європи. Саме існування нової 
процедури і загрози її засто¬ 
сування мають діяти як новий 
ефективний стимул для вико¬ 
нання рішень Суду. Відповідно 
до Пояснювального звіту, Комі¬ 
тет міністрів повинен вдаватися 
до розгляду тільки у виняткових 
обставинах. Передбачається, 
що результат такого розгляду 
буде оголошено в рішенні Суду 
[2]. 

Відповідно до Правил щодо 
нагляду за виконанням судових 
рішень та умов дружнього вре¬ 
гулювання, прийнятих Коміте¬ 
том міністрів у застосування п. 2 
ст. 46 Конвенції, нагляд за вико¬ 
нанням рішень Суду здійсню¬ 
ється, зазвичай, на спеціальних 
засіданнях з прав людини, поря
док денний яких є публічним, що 
робить цю процедуру більш про¬ 
зорою. Як тільки рішення пере¬ 
дається до Комітету міністрів, 
воно негайно вноситься до 
порядку денного, і Комітет про¬ 
понує державі-відповідачу про¬ 
інформувати його про заходи, 
вжиті у зв'язку з рішенням [8, 
с. 33-36]. Як правило, потім 
справа вноситься до порядку 
денного наступного засідання 
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або засідання, яке відбувається 
не пізніше, ніж через 6 місяців з 
моменту прийняття остаточної 
резолюції. У правилі 17 зазна¬ 
чено: «після того, як буде вста¬ 
новлено, що Висока Договірна 
Сторона вжила всіх необхідних 
заходів для виконання рішення 
або, що умови дружнього врегу¬ 
лювання виконані, Комітет міні¬ 
стрів має прийняти резолюцію, 
яка вказує, що його повнова¬ 
ження виконані» [3]. У разі, коли 
виконанням знехтували, Комітет 
міністрів може прийняти одну з 
таких резолюцій: 1) резолюцію, 
яка констатує невиконання і те, 
що відповідні заходи не були 
прийняті, і пропонує державі 
виконати рішення; 2) резолю¬ 
цію, яка відзначає певний про¬ 
грес і заохочує державу вжити 
спеціальних заходів у майбут¬ 
ньому, цей вид резолюції зустрі¬ 
чається найчастіше; 3) резо¬ 
люцію, яка встановлює відмову 
виконати рішення Суду і закли¬ 
кає владу держав - членів при¬ 
йняти такі дії, які вони вважати¬ 
муть необхідними для цієї мети. 
У тих випадках, коли доведено, 
що держава не хоче виконувати 
рішення Суду, резолюція може 

погрожувати прийняттям більш 
серйозних заходів і навіть загро¬ 
зою виключення з Ради Європи. 
Зрозуміло, що такого роду 
резолюції й суворі погрози 
використовуються винятково 
у разі, якщо всі інші меха¬ 
нізми тиску зазнали невдачі й 
держава наполягає на неви¬ 
конанні. Проміжні резолюції 
є одним із способів зробити 
інформацію публічною з метою 
тиску на державу і пришвид¬ 
шення вжиття необхідних захо¬ 
дів [9, с. 17, 18]. 

Враховуючи збільшення 
кількості справ і складність вико¬ 
нання поставлених завдань, 
останніми роками Комітет міні¬ 
стрів усе частіше зіштовхується 
з труднощами в забезпеченні 
швидкого виконання державами 
рішень Суду. Однак зміни, вне¬ 
сені Протоколом № 14, розши¬ 
рили коло повноважень Комітету 
міністрів у здійсненні нагляду 
за виконанням рішень Суду, що 
сприятиме виправленню ситу¬ 
ації й полегшенню діяльності 
одного з керівних органів Ради 
Європи в забезпеченні ефектив¬ 
ної роботи механізму захисту 
прав людини. 
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ПОЛНОМОЧИЯ КОМИТЕТА МИНИСТРОВ СОВЕТА ЕВРОПЫ 
В СООТВЕТСТВИИ СО СТ. 46 ЕВРОПЕЙСКОЙ КОНВЕНЦИИ 

О ЗАЩИТЕ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА И ОСНОВНЫХ СВОБОД 
Аббакумова Д. В. 

Статья посвящена исследованию полномочий Комитета министров Совета Европы по 
надзору за исполнением решений Европейского суда по правам человека. Проанализирова¬ 
на ст. 46 Европейской конвенции о защите прав человека. 
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THE EUROPEAN CONVENTION ON HUMAN RIGHTS 
Abbakumova D. V. 

This article is devoted to research the powers of the Committee of Ministers of the Council of 
Europe for supervision of the execution of judgments of the European Court of Human Rights. The 
author has analyzed the article 46 of the European Convention on Human Rights. 
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